
    

 

Αριθ. Πρωτ. 277 / 27.08.2021 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟ «ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ» ΚΑΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Γ.  
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 217 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων ώριμος, ωφέλιμος, ψύχραιμος, ψοφοδεής, 
ψοφώδης, χαλαρός, χαλαρωτικός, χαλεπός, χαμερπής, χαρισματικός, χαρωπός, 
χάσικος, χαύνος, χαχόλικος, χθαμαλός, χλιαρός, χλομός, χλωμός, χονδρός, χοντρός, 
χορταστικός, χρήσιμος, χρηστικός, χρηστός, χρηστοήθης, χυδαίος; Σημ.: τεκμαίρονται 
τα ψυχραιμότερος, χοντρότερος, χοντρύτερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα χαχολικότερος, -η, -ο, χαχολικότατος, -η, -ο, 
χοντρύτατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 218 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων φαεινός, φαιδρός, φανατικός, φανερός, φανταστικός, 
φανταχτερός, φαρδουλός, φαρδύς, φαύλος, φεγγερός, φειδωλός, φερέγγυος, φθηνός, 
φτηνός, φθονερός, φιλάργυρος, φιλάρεσκος, φιλικός, φιλόξενος, φλογερός, φλύαρος, 
φοβερός, φορτικός, φουριόζικος, φουριόζος, φρέσκος, φρικιαστικός, φρικτός, φριχτός, 
φρόνιμος, φτωχός, φυσικός, φυσιολογικός, φωτεινός, φρικώδης, φωτοευπαθής; Σημ.: 
τεκμαίρονται τα φαεινότερον, φανατικότερος, φαρδύτερος, φθηνότερος, φτηνότερος, 
φοβερότερος, φρεσκότατος, φρονιμότερος, φτωχότερος, φυσικότερος, φωτεινότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα φαρδουλότερος, -η, -ο, φαρδουλότατος, -η, -ο, 
φεγγερότερος, -η, -ο, φεγγερότατος, -η, -ο, φιλαργυρότερος, -η, -ο, 
φιλαργυρότατος, -η, -ο, φιλαρεσκότερος, -η, -ο, φιλαρεσκότατος, -η, -ο, 
φιλοξενότερος, -η, -ο, φιλοξενότατος, -η, -ο, φουριοζικότερος, -η, -ο, 



φουριοζικότατος, -η, -ο, φουριοζότερος, -η, -ο, φουριοζότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα 
τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 219 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων υγιεινός, υποβλητικός, υποτονικός, υποχωρητικός, 
υστερικός, υδαρής, ταγγός, ταγκός, ταιριαστός, τακτικός, ταχτικός, ταπεινός, 
ταπεινωτικός, τέλειος, τελειωτικός, τελικός, τερπνός, τηκτικός, τηκτός, τιμητικός, τίμιος, 
τολμηρός, τονωτικός, τοξικός, τοπικός, τουρλωτός, τραβηχτικός; Σημ.: τεκμαίρεται το 
τελειότερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ταγγότερος, -η, -ο, ταγγότατος, -η, -ο, ταγκότερος, -η, -
ο, ταγκότατος, -η, -ο, τελειωτικότερος, -η, -ο, τελειωτικότατος, -η, -ο, τελικότερος, -
η, -ο, τελικότατος, -η, -ο, τηκτικότερος, -η, -ο, τηκτικότατος, -η, -ο, τηκτότερος, -η, -
ο, τηκτότατος, -η, -ο, τοπικότερος, -η, -ο, τοπικότατος, -η, -ο, τουρλωτότερος, -η, -
ο, τουρλωτότατος, -η, -ο, τραβηχτικότερος, -η, -ο, τραβηχτικότατος. Ναι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 220 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων τραβηχτός, τραγανιστός, τραγανός, τραγελαφικός, 
τραγικός, τραγουδιστός, τρανός, τρανταχτός, τραυματικός, τρελός (και τρελλός), 
τριχωτός, τρομακτικός, τρομαχτικός, τρομερός, τροπικός, τροφαντός, τρυφερός, 
τρυφηλός, τρωτός, τσαγγός, (και τσαγκός), τσιριχτός (και τσυριχτός), τσουπωτός, 
τσουχτερός, τυπικός, τυραννικός, τυφλωτικός, τυχερός, ταραχώδης, ταχυκαής; Σημ.: 
τεκμαίρεται το τραγικότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα τραβηχτότερος, -η, -ο, τραβηχτότατος, -η, -ο, 
τραγανιστότερος, -η, -ο, τραγανιστότατος, -η, -ο, τραγουδιστότερος, -η, -ο, 
τραγουδιστότατος, -η, -ο, τρανταχτότερος, -η, -ο, τριχωτότερος, -η, -ο, 
τριχωτότατος, -η, -ο, τροφαντότερος, -η, -ο, τροφαντότατος, -η, -ο, τρωτότερος, -
η, -ο, τρωτότατος, -η, -ο, τσαγγότερος, -η, -ο, τσαγγότατος, -η, -ο, τσιριχτότερος, -
η, -ο, τσιριχτότατος, -η, -ο, τσουπωτότερος, -η, -ο, τσουπωτότατος, -η, -ο, 
τυφλωτικότερος, -η, -ο, τυφλωτικότατος, -η, -ο, ταχυκαέστερος, -η, -ο, 
ταχυκαέστατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 221 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων σαγηνευτικός, σαθρός, σαπρός, σαρκαστικός, 
σαρωτικός, σατανικός, σαφηνιστικός, σαχλός, σβέλτος, σγουρός, σεβάσμιος, 



σεβαστικός, σεβαστός, σεμνός, σεξιστικός, σεξουαλικός, σεπτός, σημαδιακός, σηπτικός, 
σθεναρός, σιγαλός, σιγανός, σιγηλός, σίγουρος, σιχαμερός, σιωπηλός, σιωπηρός, 
σκαιός, σκεπτικός, σκεφτικός; Σημ.: τεκμαίρεται το σεβασμιότατος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα σαθρότερος, -η, -ο, σαθρότατος, -η, -ο, σαπρότερος, -
η, -ο, σαπρότατος, -η, -ο, σαφηνιστικότερος, -η, -ο, σαφηνιστικότατος, -η, -ο, 
σβελτότερος, -η, -ο, σβελτότατος, -η, -ο, σεξιστικότερος, -η, -ο, σεξιστικότατος, -η, 
-ο, σιγαλότερος, -η, -ο, σιγαλότατος, -η, -ο, σιγηλότερος, -η, -ο, σιγηλότατος, -η, -
ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 222 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων σκιερός, σκληρός, σκληρυντικός, σκληρωτικός, 
σκόπιμος, σκορπιστός, σκοταδερός, σκοτεινός, σκούρος, σκυθρωπός, σκυφτός, 
σκωπτικός, σμηκτικός, σμιχτός, σόλοικος, σομφός, σουβλερός, σουγλερός, 
σπαρακτικός, σπαραχτικός, σπασμωδικός, σπαστικός, σπαστός, σπάταλος, 
σπινταριστός, σπλαχνικός; Σημ.: τεκμαίρονται τα σκληρότερος, σκοτεινότερος, 
σκουρότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα σκληρυντικότερος, -η, -ο, σκληρυντικότατος, -η, -ο, 
σκληρωτικότερος, -η, -ο, σκληρωτικότατος, -η, -ο, σκορπιστότερος, -η, -ο, 
σκορπιστότατος, -η, -ο, σκοταδερότερος, -η, -ο, σκοταδερότατος, -η, -ο, 
σμηκτικότερος, -η, -ο, σμηκτικότατος, -η, -ο, σμιχτότερος, -η, -ο, σμιχτότατος, -η, -
ο, σολοικότερος, -η, -ο, σολοικότατος, -η, -ο, σομφότερος, -η, -ο, σομφότατος, -η, 
-ο, σουγλερότερος, -η, -ο, σουγλερότατος, -η, -ο, σπαστότερος, -η, -ο, 
σπαστότατος, -η, -ο, σπαταλότερος, -η, -ο, σπαταλότατος, -η, -ο, 
σπινταριστότερος, -η, -ο, σπινταριστότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 223 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων σταθερός, στάσιμος, στατικός, στεγανός, στεγνός, 
στεγνωτικός, στενός, στερεός, στερρός, στηρικτικός, στιβαρός, στιλπνός, στοργικός, 
στραβός, στρεβλός, στρεβλωτικός, στρογγυλός, στρουμπουλός, στρυφνός (και 
στριφνός), στυγερός, στυγνός, στυπτικός, στυτικός, στυφός (και στιφός), στωικός, 
στωμύλος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα στεγνωτικότερος, -η, -ο, στεγνωτικότατος, -η, -ο, 
στερρότερος, -η, -ο, στερρότατος, -η, -ο, στηρικτικότερος, -η, -ο, στηρικτικότατος, 
-η, -ο, στρεβλωτικότερος, -η, -ο, στρεβλωτικότατος, -η, -ο, στωμυλότερος, -η, -ο, 
στωμυλότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 224 



Στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση, σελ. 1933, λημματογραφείται το λ. χαντζής, το οποίο 
παραπέμπει με βελάκι στο λ. χανιτζής. Παρομοίως, στη σελ. 460 λημματογραφείται το 
λ. δελής, το οποίο παραπέμπει με βελάκι στο λ. ντελής. Δείτε τα μαζί στην παρακάτω 
φωτ. 1. 
 

 
 
Δυστυχώς όμως τα λ. χανιτζής και ντελής, εκ παραδρομής του συντάκτη, δεν έχουν 
συνταχθεί αυτόνομα στο σώμα του λεξικού. Το Τμήμα Λεξικού έχει συμπεριλάβει στις 
αποδεκτές λέξεις τους τύπους ΧΑΝΙΤΖΗΣ, ΧΑΝΙΤΖΗ, ΧΑΝΙΤΖΗΔΕΣ, ΧΑΝΙΤΖΗΔΩΝ, 
ΝΤΕΛΗΣ, ΝΤΕΛΗ, ΝΤΕΛΗΔΕΣ, ΝΤΕΛΗΔΩΝ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 225 

Στο ΛΚΝ το ρ. αντιστηρίζω -ομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.1 δροσίζω, 
δρόσισα, ενώ το ρ. στηρίζω -ομαι συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ2.2 αλλάζω, 
άλλαξα (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ρ. 
αντιστηρίζω θα έπρεπε να σημαίνεται με το Ρ2.2. Κατά συνέπεια, δεν έχει καταχωρίσει 
στην ψηφιακή βάση τους τύπους αντιστήρισα, -ες κλπ. 
 
Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος χλόη βρίσκουμε τη φράση «το φύλλωμα 
διάφορων ποοδών φυτών» (φωτ. 2). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ορθό είναι 
ποώδης, -ης -ες. Κατά συνέπεια, δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους 
ποόδης, -ες κλπ. 
 
Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος χρώμα βρίσκουμε τη φράση «αλλάζει χρώματα 
σαν το χαμελαίοντα» (φωτ. 3). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ορθό είναι 
χαμαιλέοντα. Κατά συνέπεια, δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους 
χαμελαίοντας κλπ. 
 
Στο ΛΚΝ, συμπεριλαμβάνεται και το λήμμα πλημμελειοδίκης. Ωστόσο, στο ερμήνευμα 
του λήμματος «-δίκης» βρίσκουμε και τη λέξη πλημμελιοδίκης (φωτ. 4). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής και ότι το ορθό είναι 
πλημμελειοδίκης. Κατά συνέπεια, δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους 
πλημμελιοδίκης κλπ. 
 
Συμφωνείτε σε όλα τα παραπάνω με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 226  

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται αυτόνομα (ως κεφαλή λήμματος) και ο ρηματικός τύπος 
απεταξάμην (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτά στο ελληνικό σκραμπλ και τα υπόλοιπα 
πρόσωπα του αρχαίου αυτού αορίστου;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 227 



Στο ΛΝΕΓ, στο ερμήνευμα του λήμματος χωρίζω βρίσκουμε με έντονους χαρακτήρες το 
λ. χωρίζοντες (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε αποδεκτή τη γενική πληθυντικού του αρσενικού γένους χωριζόντων; 
 
Β. Θεωρείτε αποδεκτές τις πτώσεις του ενικού στο αρσενικό γένος, χωρίζων, 
χωρίζοντος, χωρίζοντα; 
 
Γ. Θεωρείτε αποδεκτούς τους τύπους του θηλυκού και του ουδέτερου γένους, 
χωρίζουσα, χωρίζουσας, χωριζούσης, χωρίζουσες, χωριζουσών, χωρίζον, χωρίζοντος, 
χωρίζοντα, χωριζόντων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Όχι, Γ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 228 

Στο ΛΚΝ το λ. ψωνιστής συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ο8, γανωματής, 
γανωματήδες. Στο ΛΝΕΓ στο ίδιο λήμμα δεν δίδονται καθόλου γραμματικές 
πληροφορίες. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους ψωνιστήδες, ψωνιστήδων, όχι όμως 
και τους τύπους ψωνιστές, ψωνιστών. Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Διαφωνούμε. Πρέπει να καταχωριστούν και τα ψωνιστές, 
ψωνιστών. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 229 

Στο ερώτημα Νο 133 είχαμε εξετάσει τη φράση «ο τρώσας και ιάσεται» (φωτ. 1). 
 



 
 
Είχατε ερωτηθεί (και αποφανθήκατε θετικά) εάν συμφωνείτε στο ότι η φράση δεν είναι 
της δημοτικής και ότι δεν είναι ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και 
να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση της 
μετοχής «τρώσας» στο θηλυκό και στο ουδέτερο γένος. 
 
Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ οι πτώσεις του 
αρσενικού γένους του τρώσαντος, τον τρώσαντα, οι τρώσαντες, των τρωσάντων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 230 

Στο ΛΚΝ λημματογραφείται το ουσιαστικό χώνεψη Ο32α (κούραση, κούρασης, χωρ. 
πληθ.). Στο ΛΝΕΓ στο λήμμα χώνευση γράφει κ. (καθημ.) χώνεψη {-ης κ. -εύσεως} / 
χωρ. πληθ. Εδώ ο αναγνώστης ίσως να συμπεραίνει ότι η κλίση του λ. χώνεψη 
ακολουθεί την κλίση του λ. χώνευση (αφού λημματογραφούνται και δίπλα δίπλα, χωρίς 
περαιτέρω πληροφορίες). Στο ΛΣΓ όμως δίδεται η χώνευση Ο20 (δηλώσεως) κ. 
χώνεψη Ο18 (θύμησης). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν τεκμαίρεται ο κλιτικός τύπος της χωνέψεως. 
Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 231 

Στο ΛΚΝ όλα τα σύνθετα ουσιαστικά με β΄ συνθετικό το -ίατρος (παιδίατρος, 
οφθαλμίατρος, ψυχίατρος, οδοντίατρος, κτηνίατρος κλπ.) λημματογραφούνται με διπλό 
γένος, αρσενικό και θηλυκό. Για την κλίση του θηλυκού ακολουθούμε το κλιτικό 
υπόδειγμα Ο36. Στο λήμμα ωτο- βρίσκουμε μεταξύ άλλων και τη λέξη ωτίατρος, χωρίς 
όμως γραμματικές πληροφορίες. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω 
φωτ. 1. 
 



 
 
Συμφωνείτε ότι και στη λέξη ωτίατρος υφίστανται αμφότερα τα γένη, αρσενικό και 
θηλυκό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 232 

Στο ΛΚΝ, στα λήμματα αγοράζω και αγρός βρίσκουμε τη φράση αγρόν ηγόρασε. Στο 
ΛΝΕΓ, στα ίδια λήμματα βρίσκουμε τη φράση αγρόν ηγόρασα / ηγόραζα. Στο ΛΑΑ, στα 
ίδια λήμματα βρίσκουμε τη φράση αγρόν ηγόραζε / ηγόρασε. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να 
τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων τους 
τύπους ΗΓΟΡΑΖΑ, ΗΓΟΡΑΖΕ, ΗΓΟΡΑΣΑ, ΗΓΟΡΑΣΕ. Θεωρείτε ότι οι ως άνω φράσεις 
είναι της δημοτικής και ότι κατά συνέπεια θα πρέπει επιπλέον να είναι αποδεκτοί στο 
ελληνικό σκραμπλ και οι τύποι ΗΓΟΡΑΖΕΣ, ΗΓΟΡΑΖΑΝ, ΗΓΟΡΑΣΕΣ, ΗΓΟΡΑΣΑΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 233 

Στο ΛΚΝ, στο λήμμα αιματο- & αιματό- & αιματ- & ματο- & ματό- λημματογραφούνται 
κάποια λήμματα με παύλα, για τα οποία το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν είναι 
απολύτως σαφές ποιοι ακριβώς τύποι είναι αποδεκτοί (φωτ. 1). 
 



 
 
Πιο συγκεκριμένα, μας παρέχονται τα ~βαμμένος και ματοβαμμένος, αιματόβρεχτος και 
ματόβρεχτος, αιματοκυλισμένος, αιματόπνιχτος, ~βάφω, ~κυλώ, ~ποτίζω, ~κύλισμα, 
~χυσία, ~διαγνωστική, αιματέμεση, ~σπορίδια και αιμοσπορίδια, ~ποίηση και 
αιμοποίηση, ~καλλιέργεια, ~θεραπεία, ~κύστη, ~θώρακας, ~περιτόναιο, ~σαλπιγγία, 
~ρούφης, ~πότης. 
 
Τεκμαίρονται αυτούσια σε άλλο σημείο του ΛΚΝ ή σε άλλο αποδεκτό λεξικό τα 
ματοκυλώ, ματοκύλισμα. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτά στο ελληνικό 
σκραμπλ τα ματοβάφω (ενεστ. θέμα), ματοποτίζω (ενεστ. θέμα), ματοχυσία, 
ματοδιαγνωστική, ματοσπορίδια, ματοποίηση, ματοκαλλιέργεια, ματοθεραπεία, 
ματοκύστη, ματοθώρακας, ματοπεριτόναιο, ματοσαλπιγγία, ματορούφης, ματοπότης;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 234 

Στο ΛΝΕΓ, στη Β΄ έκδοση, στη σελ. 627-628 βρίσκεται ο αποδεκτός πίνακας 
εξελληνισμένων ξένων λέξεων (φωτ.1, φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4). 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Στην αριστερή στήλη καταγράφονται τα παλαιότερα δάνεια, στη μεσαία στήλη η 
σημασία τους και στη δεξιά στήλη η ετυμολογία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, στη 
στήλη με τις σημασίες των δανείων, ο λεξικογράφος καταγράφει κάποιο επίθετο, το 
οποίο όμως στο σώμα του λεξικού λημματογραφείται ως τριγενές. Το Τμήμα Λεξικού 
θεωρεί ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι απολύτως σαφές εάν τα δάνεια αυτά θα 
πρέπει να είναι αποδεκτά στο ελληνικό σκραμπλ ως ουσιαστικά ή ως τριγενή επίθετα. 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1, 2, 3, 4 και να μας 
απαντήσετε στα ακόλουθα δύο υποερωτήματα. 
 
Α. Θεωρείτε ότι οι λέξεις απτάλης (ατημέλητος), αχμάκης (ηλίθιος, νωθρός), γέμελος 
(δίδυμος), γιουρούκης (άξεστος, βάρβαρος), γκιουζέλης (όμορφος), γουλόζος 
(λαίμαργος), ζάβαλης (δυστυχής), ζαΐφης (αδύναμος), ζαρίφης (κομψός), κοκόζης 
(φτωχός), κουρνάζης (άθλιος, δόλιος), λατίφης (χαριτωμένος), μπατάλης (άχρηστος), 
μπινιάρης (δίδυμος), μπόζης (φαιός, σταχτής), ντονμές (αρνησίθρησκος), ουζούνης 
(ψηλός), σασκίνης (άμυαλος, αφηρημένος), σαψάλης (άμυαλος), σεντζαφές (άπιστος), 
σουρ(γ)ούνης (εξόριστος), τσιπλάκης (γυμνός), χαΐνης (ακαμάτης) θα πρέπει να είναι 
αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ ως τριγενή επίθετα; Εάν απαντήσετε ναι, τότε σας 
παρακαλούμε να γράψετε κάτω με σχόλιο το πώς ακριβώς σχηματίζονται τα υπόλοιπα 
γένη. 
 
Β. Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τις πτώσεις του 
πληθυντικού της λέξης ζάβαλης. Συμφωνείτε; Αν διαφωνείτε, σας παρακαλούμε να μας 
γράψετε ποιες ακριβώς είναι η ονομαστική πληθυντικού και η γενική πληθυντικού. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Ναι. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 235 

Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «-ίστας θηλ. -ίστρια & -ίστα» λημματογραφούνται μια σειρά 
ουσιαστικά (αρσενικά και θηλυκά) με τις ως άνω καταλήξεις (φωτ. 1). 
 

 
 
Στα περισσότερα από αυτά τα ουσιαστικά τεκμαίρεται (είτε στο λήμμα αυτό, είτε στο 
σώμα του λεξικού αυτού, είτε σε άλλο αποδεκτό λεξικό) και το θηλυκό με κατάληξη -
ίστρια. Ωστόσο, δεν τεκμαίρονται πουθενά αυτούσια τα ακουαρελίστρια, αρτίστρια, 
καντσονετίστρια, κλαρινίστρια, κορνετίστρια, μανικιουρίστρια, χιουμορίστρια. Θεωρείτε 
ορθό ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτά στο ελληνικό σκραμπλ και αυτά τα επτά θηλυκά 
ουσιαστικά με κατάληξη -ίστρια;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 236 

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται και τα θηλυκά ουσιαστικά ινδικτιών, σινδών, χιών (φωτ. 
1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση τους τύπους ινδικτιών, 
ινδικτιώνος, ινδικτιώνα, ινδικτιώνες, ινδικτιώνων, σινδών, σινδόνος, σινδόνα, σινδόνες, 
σινδόνων, χιών, χιόνος, χιόνα, χιόνες, χιόνων. Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 



 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 237 

Στο ΛΝΕΓ και στο ΛΑΑ περιλαμβάνεται και το επίθετο ξανθός, -ή/-ιά, -ό. Παρατηρούμε 
ότι στο ερμήνευμα του ΛΝΕΓ ο λεξικογράφος καταγράφει τη φράση «ξανθιές και 
μελαχρινές», ενώ στο ερμήνευμα του ΛΑΑ καταγράφεται η φράση «Οι -ιές», δηλαδή οι 
ξανθιές (φωτ. 1). 
 

 
 
Κατόπιν όλων αυτών, το τμήμα Λεξικού έχει συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων και τους τύπους ΞΑΝΘΙΕΣ, ΞΑΝΘΙΩΝ. Συμφωνείτε;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 238 

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται και το ρ. απολογιούμαι (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ και οι 
λέξεις απολογ-ιούσαι, -ιούται, -ιούμαστε, -ιούσαστε, -ιούστε, -ιούμουν(α), -ιούσουν(α), -
ιούταν(ε), -ιούμασταν, -ιούσασταν, -ιούνταν(ε); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 239 

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφείται και το ρ. κρεμιούμαι (φωτ. 1). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο ελληνικό σκραμπλ και οι 
λέξεις κρεμ-ιούσαι, -ιούται, -ιούμαστε, -ιούσαστε, -ιούστε, -ιούμουν(α), -ιούσουν(α), -
ιούταν(ε), -ιούμασταν, -ιούσασταν, -ιούνταν(ε); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 240 

Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος «-μένος -μένη -μένο & -αμένος -αμένη -αμένο & 
-εμένος -εμένη -εμένο & -ημένος -ημένη -ημένο & -ωμένος -ωμένη -ωμένο & -σμένος -
σμένη -σμένο & -ισμένος -ισμένη -ισμένο & -γμένος -γμένη -γμένο & -μμένος -μμένη -
μμένο» περιλαμβάνεται και ο παθητικός αόριστος του ρ. λαθεύω – λαθεύτηκα – 
λαθεμένος (φωτ. 1), τον οποίο ο λεξικογράφος (προφανώς εκ παραδρομής) δεν 
συμπεριέλαβε κατά τη σύνταξη του λ. λαθεύω στο κυρίως σώμα του λημματολογίου. 



 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων του 
ελληνικού σκραμπλ και όλη την παθητική φωνή (λαθεύομαι, λαθεύου, λαθευόμουν, 
λαθεύτηκα, λαθευτώ, λαθέψου) σε όλα τα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού. 
Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 241 

Στο ΛΝΕΓ, λημματογραφείται και το ρ. απολλύω (φωτ. 1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να περιλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού σκραμπλ όλα 
τα πρόσωπα του ενεστώτα, δηλαδή οριστική απολλύ-ω, -εις, -ει, -ο(υ)με, -ετε, -ουν(ε) 
και προστακτική απόλλυε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 242 

Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος «-ιστής θηλ. -ίστρια» (επίθημα για το 
σχηματισμό αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών) περιλαμβάνονται τα αρσενικά 
ουσιαστικά ανθρωπιστής, βουδιστής, διεθνιστής, δημοτικιστής, εβραϊστής, εθνικιστής, 
ειρηνιστής, ελληνιστής, θετικιστής, ιδεαλιστής, ομηριστής, παλαμιστής, σολωμιστής 
(φωτ. 1). 
 

 
 
Στα αποδεκτά μας λεξικά περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα αντίστοιχα θηλυκά των ως 
άνω αρσενικών (με κατάληξη -ίστρια), με μοναδική εξαίρεση το παλαμίστρια, το οποίο 
δεν τεκμαίρεται πουθενά. 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ερμηνεία του λήμματος «-ιστής θηλ. -ίστρια» του 
ΛΚΝ (φωτ. 1) δεν είναι απολύτως σαφές το αν τεκμαίρεται και ο τύπος παλαμίστρια. 
Θεωρείτε ορθό να περιλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού σκραμπλ και το 
θηλυκό ουσιαστικό παλαμίστρια; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 243 

Στο ΛΚΝ, στο ρ. απολείπω δίδεται ο αόριστος απόλειψα / να απολείψω, άρα 
παρατατικός απόλειπα. Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. απολείπω δίδεται ο αόριστος απέλιπον, -ες, -
ε. Στο ΛΑΑ (όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν σημαίνεται ως τριτοπρόσωπο) δίδεται 



ο αόριστος απέλιπε / να απολείψει. Σχετικό απόσπασμα από τα τρία ως άνω λεξικά 
μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα. 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι σύμφωνα με το ΛΝΕΓ και σύμφωνα με την αποδεκτή 
Γραμματική Οικονόμου ο αόριστος είναι απέλιπον, απέλιπες, απέλιπε, απολίπομεν, 
απολίπετε, απέλιπον. Συμφωνείτε; 
 
Β. Θεωρεί επίσης ότι στη φράση του ΛΝΕΓ (χωρίς έντονους χαρακτήρες) «δεν με 
απέλιπαν το θάρρος και η πίστη στον Θεό» υπάρχει τυπογραφικό λάθος και ότι το ορθό 
γ΄ πληθ. πρόσωπο είναι απέλιπον (όπως δίνει ο ίδιος ο λεξικογράφος μέσα σε 
αγκύλες). Συμφωνείτε; 
 
Γ. Τέλος, θεωρεί ότι με βάση τη φράση του ΛΑΑ «εκπροσώπηση των κατηγορουμένων 
που απολείπονται από τους κυρίους δικηγόρους» και σύμφωνα με τους όρους 
αποδοχής λέξεων, θα πρέπει να ενταχθούν στις αποδεκτές λέξεις οι κλιτικοί τύποι όλων 
των προσώπων του ενεστωτικού θέματος της παθητικής φωνής (απολείπομαι, -εσαι, -
εται κλπ. / απολείπου / απολειπόμουν(α), -όσουν(α) κλπ.). Συμφωνείτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Ναι, Γ: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 244 

Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος «-θέτης θηλ.-θέτρια» περιλαμβάνονται τα α΄ 
συνθετικά ναρκο~, ορο~, αγωνο~, αθλο~, νομο~, θεσμο~, δια~, κατα~, συν~ (φωτ. 1). 



 

 
 
Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται αυτούσια τα θηλυκά ουσιαστικά 
αγωνοθέτρια, αθλοθέτρια, διαθέτρια, καταθέτρια, συνθέτρια. 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ερμηνεία του λήμματος «-θέτης θηλ.-θέτρια» του 
ΛΚΝ (φωτ. 1) δεν είναι απολύτως σαφές το αν τεκμαίρονται και οι τύποι ναρκοθέτρια, 
οροθέτρια, νομοθέτρια, θεσμοθέτρια. Θεωρείτε ορθό να περιλαμβάνονται στις 
αποδεκτές λέξεις του ελληνικού σκραμπλ και τα θηλυκά ουσιαστικά ναρκοθέτρια, 
οροθέτρια, νομοθέτρια, θεσμοθέτρια;  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 245 

Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος «-ίτης θηλ.-ίτισσα» περιλαμβάνονται τα 
ουσιαστικά ισοβίτης – ισοβίτισσα, μαυραγορίτης – μαυραγορίτισσα, ξενομερίτης – 
ξενομερίτισσα, παλιοημερολογίτης – παλιοημερολογίτισσα, σταβλίτης, φαλαγγίτης – 
φαλαγγίτισσα (φωτ. 1). 
 

 
 
Παρατηρούμε ότι η μόνη περίπτωση των παραδειγμάτων του ερμηνεύματος, στην 
οποία ο λεξικογράφος έχει συντάξει μόνο το αρσενικό είναι ο σταβλίτης. Θεωρείτε ορθό 
να περιλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού σκραμπλ και η σταβλίτισσα;  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 246 

Στο ΛΚΝ, στο ερμήνευμα του λήμματος «-ούρα²» περιλαμβάνονται τα θηλυκά 
ουσιαστικά με μεγεθυντικό επίθημα την κατάληξη -ούρα, ελληνικούρα, λαϊκούρα, 
μαλλούρα, μηδενικούρα, γαλλικούρα, δημοτικούρα (φωτ. 1). 
 



 
 
Τα ελληνικούρα, λαικούρα, μαλλούρα, μηδενικούρα λημματογραφούνται ως αυτούσια 
λήμματα στο σώμα του λεξικού. Όλα συνοδεύονται από την επισήμανση «χωρ. γεν. 
πληθ.». Τα γαλλικούρα κα δημοτικούρα δεν παρέχονται ως αυτούσια λήμματα στα 
λεξικά μας. Θεωρείτε ορθή και αποδεκτή τη γενική πληθυντικού των ουσιαστικών 
γαλλικούρα και δημοτικούρα;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 247 

Είχαμε εξετάσει πρόσφατα στο ερώτημα Νο 230 το λήμμα χώνευση κ. (καθημ.) χώνεψη 
{-ης κ. -εύσεως} / χωρ. πληθ. (ΛΝΕΓ), στο οποίο αποφανθήκατε ότι δεν είναι αποδεκτός 
ο τύπος ΧΩΝΕΨΕΩΣ.  
 
Εδώ τώρα θα εξετάσουμε μία παρόμοια περίπτωση, δηλαδή το λήμμα παύση κ. (λαϊκ.) 
πάψη {-ης κ. -εως / -εις, -εων} του ΛΝΕΓ (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τη φωτ. 1 και να απαντήσετε στα δύο παρακάτω 
υποερωτήματα. 
 
Α. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΠΑΨΕΩΣ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθό και αποδεκτό τον τύπο ΠΑΨΕΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 248 

Στο ΛΚΝ (Τριαντ.), στο λήμμα «-ούχος, θηλ. -ούχος & (σπάν., προφ.) -ούχα» 
λημματογραφούνται τα γηπεδ~, κεφαλαι~, λεωφορει~, οικοπεδ~, περιπτερ~, πολι~, 
δικαι~, συνταξι~ και (προφ.) η συνταξιούχα. Στο σώμα του λημματολογίου αυτού του 
λεξικού βρίσκουμε τα γηπεδούχος -ος/α -ο, κεφαλαιούχος (ο), λεωφορειούχος (ο), 



οικοπεδούχος (ο/η), περιπτερούχος (ο/η), πολιούχος (ο/η). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να 
τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) λημματογραφούνται τα γηπεδούχος, -ος, -ο, δικαιούχος (ο/η), 
κεφαλαιούχος (ο), οικοπεδούχος (ο/η), περιπτερούχος (ο/η), πολιούχος (ο/η), 
συνταξιούχος (ο/η). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 2. 
 



 
 
Στο ΛΑΑ (Ακαδ. Αθ.) λημματογραφούνται τα γηπεδούχος, α/ος, ο, δικαιούχος (ο/η), 
κεφαλαιούχος (ο/η), λεωφορειούχος (ο/η), οικοπεδούχος (ο/η), περιπτερούχος (ο/η), 
πολιούχος (ο/η), συνταξιούχος (ο/η). Δίδεται και η φράση «τα δικαιούχα πρόσωπα». 
Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 3. 
 

 
 
Επίσης, στα αποδεκτά μας λεξικά υπάρχουν και άλλα παρόμοια λήμματα με την ως άνω 
κατάληξη (π.χ. κυπελλούχος, τροπαιούχος κλπ.). 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι από την ερμηνεία του λήμματος «-ούχος, θηλ. -ούχος & 
(σπάν., προφ.) -ούχα» του ΛΚΝ (φωτ. 1) δεν είναι απολύτως σαφές το αν τεκμαίρονται 
κάποιοι τύποι θηλυκών με κατάληξη -ούχα. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους 



τύπους δικαιούχ-ας, -ες, κεφαλαιούχ-α, -ας, -ες, λεωφορειούχ-α, -ας, -ες, οικοπεδούχ-α, 
-ας, -ες, περιπτερούχ-α, -ας, -ες, πολιούχ-α, -ας, -ες; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 249 

Στο ΛΝΕΓ, στο λ. απόσμηξη βρίσκουμε ως υπολήμμα και το ρ. αποσμήχω (φωτ. 1). 
 

 
 
Δυστυχώς το ρ. αυτό (όπως άλλωστε και όλα τα άλλα ρήματα που στο λεξικό αυτό 
συντάσσονται ως υπολήμματα) δεν συνοδεύεται από καμία κλιτική πληροφορία. 
Επίσης, το ρ. αποσμήχω δεν λημματογραφείται σε κανένα άλλο αποδεκτό λεξικό. 
Επομένως, σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων (Δ9), εφόσον δεν δίδεται ο 
αόριστος, αποδεκτοί θεωρούνται οι κλιτικοί τύποι μόνο του ενεστωτικού θέματος. 
Θεωρείτε ότι ο παρατατικός είναι απέσμηχα, απόσμηχα ή και τα δύο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Και τα δύο. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 250 

Στο ΛΑΑ, δίπλα στο λ. ίριδα λημματογραφείται και το (αρχαιοπρ.) ίρις (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων, το ουσιαστικό αυτό κλίνεται με βάση την 
αποδεκτή στο σκραμπλ Γραμματική Οικονόμου. Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 30 
αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και το ουσιαστικό ίβις, για το οποίο 
αποφανθήκατε ότι η αιτιατική ενικού είναι «την ίβιν» και η κλητική ενικού είναι «ίβι». 
Συμφωνείτε ότι για το ουσιαστικό ίρις η αιτιατική ενικού είναι «την ίριν» και η κλητική 
ενικού είναι «ίρι»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 251 

Στο αποδεκτό ΛΣΓ (Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο) του Γ.Μπαμπινιώτη, στους 
πίνακες των κλιτικών υποδειγμάτων Ρ10α (ταράζω), Ρ28α (πετάω / ώ), Ρ29 (βουτάω / -
ώ) εμφανίζεται διτυπία στην προστακτική αορίστου (ταράξτε / ταράχτε, πετάξτε / 
πετάχτε, βουτήξτε / βουτήχτε). Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε τις παρακάτω φωτ. 
1, φωτ. 2, φωτ. 3. 
 

 
 



 
 



 
 
Επίσης, στο ίδιο λεξικό, στη σελ. Π191, ο λεξικογράφος λέει ότι «Οι τύποι του 
πληθυντικού της Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής των ρημάτων που το 
θέμα τους λήγει σε -ξ ή -ψ παρουσιάζουν συχνά (κυρίως στον προφορικό λόγο) τα -ξ 
και -ψ αλλαγμένα σε -χ και -φ: ρίξτε και ρίχτε, κοιτάξτε και κοιτάχτε, αλείψτε και αλείφτε, 
αλλάξτε και αλλάχτε» (φωτ. 4). 
 

 
 
Το «Τμήμα Λεξικού», που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, ερμηνεύοντας την ως 
άνω διατύπωση του λεξικογράφου και λόγω του ότι δεν γράφει «πάντα» αλλά «συχνά», 
θεωρεί ότι δεν είναι απολύτως σαφές το πότε ακριβώς δύναται να σχηματίζονται αυτοί 
οι τύποι. Κατά συνέπεια, έχει συμπεριλάβει προς το παρόν στην ψηφιακή βάση μόνον 
τους τύπους που τεκμαίρονται (ήτοι τα ρήματα που συνοδεύονται από τις ενδείξεις Ρ10, 
Ρ28, Ρ29 συν τα ρίχτε, κοιτάχτε (κυττάχτε), αλείφτε, αλλάχτε που δίδονται στη σελ. 
Π191). Θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί από το «Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας» 



η ορθότητα όλων αυτών των προστακτικών μία προς μία, ξεκινώντας άμεσα από τους 
τύπους μήκους έως και 8 γραμμάτων και συνεχίζοντας αργότερα με τους τύπους 9-15 
γραμμάτων. 
 
Μετατροπή του -ξ σε -χ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΑΝΑΤΑΧΤΕ, 
ΑΝΑΨΥΧΤΕ, ΑΝΘΕΧΤΕ, ΑΝΟΡΥΧΤΕ, ΑΝΤΕΧΤΕ, ΑΠΟΛΗΧΤΕ, ΑΠΟΡΙΧΤΕ, 
ΑΠΟΤΑΧΤΕ, ΑΠΟΨΥΧΤΕ, ΑΡΜΕΧΤΕ, ΑΡΩΤΗΧΤΕ, ΒΗΧΗΧΤΕ, ΒΗΧΤΕ, ΒΟΓΓΗΧΤΕ, 
ΒΟΓΚΗΧΤΕ, ΒΟΥΙΧΤΕ, ΒΡΕΧΤΕ, ΒΥΖΑΧΤΕ, ΓΚΑΡΙΧΤΕ, ΓΡΟΥΧΤΕ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 252 

Μετατροπή του -ξ σε -χ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΔΕΙΧΤΕ, 
ΔΙΑΨΥΧΤΕ, ΔΙΔΑΧΤΕ, ΔΙΟΡΥΧΤΕ, ΔΙΩΧΤΕ, ΕΚΔΙΩΧΤΕ. ΕΚΠΛΗΧΤΕ, ΕΛΕΓΧΤΕ, 
ΕΜΠΛΕΧΤΕ, ΕΜΦΡΑΧΤΕ, ΕΝΤΑΧΤΕ, ΕΞΕΛΙΧΤΕ, ΕΞΟΡΥΧΤΕ, ΕΠΙΛΕΧΤΕ, 
ΕΠΙΤΑΧΤΕ, ΖΕΥΧΤΕ, ΖΕΧΤΕ, ΖΟΥΛΗΧΤΕ, ΖΟΥΠΗΧΤΕ, ΖΟΥΠΙΧΤΕ, ΘΕΛΧΤΕ, 
ΘΙΧΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 253 

Μετατροπή του -ξ σε -χ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΙΣΑΧΤΕ, 
ΙΣΙΑΧΤΕ, ΚΗΡΥΧΤΕ, ΛΗΧΤΕ, ΛΙΜΑΧΤΕ, ΜΕΙΧΤΕ, ΜΠΛΕΧΤΕ, ΞΑΝΟΙΧΤΕ, ΞΕΣΦΙΧΤΕ, 
ΟΛΟΛΥΧΤΕ, ΟΡΜΗΧΤΕ, ΟΡΥΧΤΕ, ΠΑΤΑΧΤΕ, ΠΛΗΧΤΕ, ΠΡΑΧΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΤΕ, 
ΠΡΟΤΑΧΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 254 

Μετατροπή του -ξ σε -χ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΣΑΧΤΕ, ΣΙΧΤΕ, 
ΣΟΥΡΙΧΤΕ, ΣΠΡΩΧΤΕ, ΣΤΕΡΧΤΕ, ΣΤΡΕΧΤΕ, ΣΥΖΕΥΧΤΕ, ΣΥΛΛΕΧΤΕ, ΣΥΜΠΗΧΤΕ, 
ΣΥΝΤΑΧΤΕ, ΣΥΝΤΗΧΤΕ, ΣΥΡΙΧΤΕ, ΣΥΣΦΙΧΤΕ, ΣΦΑΛΗΧΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 255 

Μετατροπή του -ξ σε -χ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΤΗΧΤΕ, 
ΤΡΕΧΤΕ, ΤΡΥΧΤΕ, ΥΠΑΡΧΤΕ, ΥΠΟΤΑΧΤΕ, ΦΕΧΤΕ, ΦΚΕΙΑΧΤΕ, ΦΚΙΑΧΤΕ, ΦΛΕΧΤΕ, 
ΦΡΙΜΑΧΤΕ, ΦΤΑΙΧΤΕ, ΨΑΧΤΕ, ΨΕΧΤΕ, ΨΥΧΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 256 

Μετατροπή του -ψ σε -φ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΑΓΑΘΕΦΤΕ, 
ΑΓΡΙΕΦΤΕ, ΑΛΗΤΕΦΤΕ, ΑΜΕΙΦΤΕ, ΑΝΑΔΕΦΤΕ, ΑΝΑΚΟΦΤΕ, ΑΝΑΚΥΦΤΕ, 
ΑΝΑΝΗΦΤΕ, ΑΠΟΚΑΦΤΕ, ΑΠΟΚΟΦΤΕ, ΑΣΩΤΕΦΤΕ, ΒΑΤΕΦΤΕ, ΒΑΦΤΕ, 



ΒΛΑΚΕΦΤΕ, ΒΟΛΕΦΤΕ, ΓΗΤΕΦΤΕ, ΓΛΕΙΦΤΕ, ΓΛΥΦΤΕ, ΓΝΕΦΤΕ, ΓΟΗΤΕΦΤΕ, 
ΓΥΡΕΦΤΕ, ΔΙΑΚΟΦΤΕ, ΔΙΑΝΕΦΤΕ, ΔΟΥΛΕΦΤΕ, ΔΡΕΦΤΕ, ΕΓΓΡΑΦΤΕ, ΕΓΚΡΥΦΤΕ, 
ΕΓΚΥΦΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 257 

Μετατροπή του -ψ σε -φ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΕΚΘΛΙΦΤΕ, 
ΕΚΘΡΕΦΤΕ, ΕΚΛΕΙΦΤΕ, ΕΚΠΕΜΦΤΕ, ΕΚΣΚΑΦΤΕ, ΕΚΤΡΕΦΤΕ, ΕΝΣΚΗΦΤΕ, 
ΕΞΑΦΤΕ, ΖΕΦΤΕ, ΖΗΛΕΦΤΕ, ΖΩΗΡΕΦΤΕ, ΗΜΕΡΕΦΤΕ, ΘΑΛΦΤΕ, ΘΑΡΡΕΦΤΕ, 
ΘΕΡΙΕΦΤΕ, ΘΛΙΦΤΕ, ΘΡΑΣΕΦΤΕ, ΘΡΕΦΤΕ, ΘΡΥΦΤΕ, ΙΚΕΤΕΦΤΕ, ΚΑΚΕΦΤΕ, 
ΚΑΛΥΦΤΕ, ΚΑΜΦΤΕ, ΚΑΡΠΕΦΤΕ, ΚΑΦΤΕ, ΚΗΔΕΦΤΕ, ΚΙΟΤΕΦΤΕ, ΚΛΑΔΕΦΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 258 

Μετατροπή του -ψ σε -φ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΚΛΑΦΤΕ, 
ΚΟΝΕΦΤΕ, ΚΟΝΤΕΦΤΕ, ΚΟΥΡΕΦΤΕ, ΚΥΡΙΕΦΤΕ, ΚΥΦΤΕ, ΛΑΓΓΕΦΤΕ, ΛΑΘΕΦΤΕ, 
ΛΑΜΦΤΕ, ΛΑΞΕΦΤΕ, ΛΑΤΡΕΦΤΕ, ΛΕΙΦΤΕ, ΛΗΣΤΕΦΤΕ, ΛΙΓΝΕΦΤΕ, ΛΟΞΕΦΤΕ, 
ΜΑΓΕΦΤΕ, ΜΑΓΚΕΦΤΕ, ΜΑΖΕΦΤΕ, ΜΑΝΤΕΦΤΕ, ΜΕΛΦΤΕ, ΜΕΡΕΦΤΕ, ΜΙΣΕΦΤΕ, 
ΜΟΛΕΦΤΕ, ΝΕΦΤΕ, ΝΗΣΤΕΦΤΕ, ΝΗΦΤΕ, ΝΙΦΤΕ, ΝΟΘΕΦΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 259 

Μετατροπή του -ψ σε -φ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΞΕΒΑΦΤΕ, 
ΞΕΓΡΑΦΤΕ, ΞΕΖΕΦΤΕ, ΞΕΘΑΦΤΕ, ΞΕΚΛΕΦΤΕ, ΞΕΚΟΦΤΕ, ΞΟΔΕΦΤΕ, ΟΚΝΕΦΤΕ, 
ΠΑΙΔΕΦΤΕ, ΠΑΙΝΕΦΤΕ, ΠΑΛΕΦΤΕ, ΠΑΦΤΕ, ΠΕΖΕΦΤΕ, ΠΕΜΦΤΕ, ΠΙΣΤΕΦΤΕ, 
ΠΛΑΝΕΦΤΕ, ΠΟΜΠΕΦΤΕ, ΠΟΡΕΦΤΕ, ΠΟΥΛΕΦΤΕ, ΠΟΥΡΕΦΤΕ, ΠΡΟΚΥΦΤΕ, 
ΠΡΟΣΑΦΤΕ, ΡΕΦΤΕ, ΡΙΦΤΕ, ΣΑΙΤΕΦΤΕ, ΣΑΛΕΦΤΕ, ΣΙΤΕΦΤΕ, ΣΚΥΛΕΦΤΕ, 
ΣΚΩΦΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 260 

Μετατροπή του -ψ σε -φ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους ΣΜΙΛΕΦΤΕ, 
ΣΟΔΕΦΤΕ, ΣΤΕΙΦΤΕ, ΣΤΕΝΕΦΤΕ, ΣΤΕΡΕΦΤΕ, ΣΤΕΦΤΕ, ΣΤΙΦΤΕ, ΣΤΡΕΦΤΕ, 
ΣΤΥΦΤΕ, ΣΥΓΚΑΦΤΕ, ΣΥΝΑΦΤΕ, ΣΥΡΡΑΦΤΕ, ΤΕΛΕΦΤΕ, ΤΕΡΦΤΕ, ΤΖΑΖΕΦΤΕ, 
ΤΟΞΕΦΤΕ, ΤΟΡΝΕΦΤΕ, ΤΡΑΝΕΦΤΕ, ΤΡΕΦΤΕ, ΥΠΟΚΥΦΤΕ, ΦΙΛΕΦΤΕ, ΦΥΤΕΦΤΕ, 
ΧΑΖΕΦΤΕ, ΧΑΙΔΕΦΤΕ, ΧΑΚΕΦΤΕ, ΧΗΡΕΦΤΕ, ΧΟΡΕΦΤΕ, ΧΩΝΕΦΤΕ, ΨΑΡΕΦΤΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 261 



Στο ΛΑΑ (Ακαδ. Αθ.) λημματογραφούνται το ρήμα πωρώνω & (εσφαλμ.) πορώνω, το 
ουσιαστικό πώρωση & (εσφαλμ.) πόρωση και το τριγενές επίθετο πωρωτικός -ή -ό. Όλα 
αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Θεωρείτε ότι το επίθετο πωρωτικός αποτελεί παράγωγο του ρήματος πωρώνω; 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριληφθούν στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ και όλοι οι κλιτικοί τύποι του επιθέτου πορωτικός, -ή, -ό; 



 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 262 

Έχουμε εξετάσει σε προηγούμενα ερωτήματα (Νο 68, Νο 230, Νο 247) την ορθότητα 
κάποιων κλιτικών τύπων ορισμένων λαϊκότροπων θηλυκών ουσιαστικών (π.χ. κούραση, 
πέραση, λύπηση, χάση, φέξη, θύμηση, κουφόβραση, χώνεψη, δούλεψη, μπόρεση, 
ξεκούραση, καλοπέραση, φτιάξη, φτειάξη, λήστευση, χαράκωση, φύτρωση, ψήφιση, 
βόλεψη, πόνεση, φούσκωση, κακοπέραση, φούντωση κ.ά.). 
 
Στο ερώτημα Νο 68 αποφανθήκατε σχετικά με τα άρμοση, ξόδεψη, παίδεψη, πόρεψη, 
σκάση, σμίξη, χάψη ότι δεν υφίστανται και δεν είναι αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι 
ΑΡΜΟΣΕΩΣ, ΑΡΜΟΣΕΩΝ, ΞΟΔΕΨΕΩΣ, ΞΟΔΕΨΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΣ, ΠΑΙΔΕΨΕΩΝ, 
ΠΟΡΕΨΕΩΣ, ΠΟΡΕΨΕΩΝ, ΣΚΑΣΕΩΣ, ΣΚΑΣΕΩΝ, ΣΜΙΞΕΩΣ, ΣΜΙΞΕΩΝ, ΧΑΨΕΩΣ, 
ΧΑΨΕΩΝ. 
 
Στο ερώτημα Νο 230 αποφανθήκατε σχετικά με το χώνεψη ότι δεν υφίσταται και δεν 
είναι αποδεκτός ο κλιτικός τύπος ΧΩΝΕΨΕΩΣ. 
 
Στο ερώτημα Νο 247 αποφανθήκατε σχετικά με το πάψη ότι δεν υφίστανται και δεν είναι 
αποδεκτοί οι κλιτικοί τύποι ΠΑΨΕΩΣ, ΠΑΨΕΩΝ. 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις παρακάτω φωτ. 1 (ΛΝΕΓ), φωτ. 2 
(ΛΚΝ), φωτ. 3 (ΛΑΑ), φωτ. 4 (ΛΣΓ). 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
Και ακολούθως να απαντήσετε στα εξής δύο υποερωτήματα: 
 
Α. Το Τμήμα Λεξικού έχει ήδη καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων του 
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ τους τύπους ΘΥΜΗΣΕΩΝ, ΞΟΦΛΗΣΕΩΣ, 
ΞΟΦΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ, ΠΑΧΤΩΣΕΩΣ, ΠΑΧΤΩΣΕΩΝ. Θεωρείτε 
ότι αυτοί οι τύποι είναι ορθοί και αποδεκτοί; 
 
Β. Αντιθέτως, το Τμήμα Λεξικού προς το παρόν δεν έχει καταχωρίσει στην ψηφιακή 
βάση αποδεκτών λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ τους τύπους ΠΑΨΕΣ, 
ΣΚΑΣΕΣ, ΧΑΨΕΣ. Θεωρείτε ότι αυτοί οι τύποι είναι ορθοί και αποδεκτοί;   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι στα ΘΥΜΗΣΕΩΝ, ΞΟΦΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΝ, 
ΠΑΧΤΩΣΕΩΝ. Όχι στα ΞΟΦΛΗΣΕΩΣ, ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ, ΠΑΧΤΩΣΕΩΣ. – Β: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 263 

Στο ΛΚΝ λημματογραφείται και το λ. «-ικος² -ικη -ικο θηλ. (σπανιότ., προφ.) & -ικια». 
Σύμφωνα με το λεξικό, πρόκειται για επίθημα για το σχηματισμό επιθέτων παράγωγων 
από ονόματα και για το μεταπλασμό επιθέτων της λόγιας γλώσσας. Δίδονται ως 



παραδείγματα τα επίθετα αράπικος, γέρικος, καμπούρικος, κλέφτικος, μπακάλικος, 
τσιφούτικος, κλαψιάρικος, ρουτινιέρικος, αυθάδικος, θηριώδικος, μανιώδικος (φωτ. 1). 
 

 
 
Στο σώμα του λημματολογίου του ίδιου λεξικού, όλα αυτά τα επίθετα έχουν συνταχθεί 
χωρίς την κατάληξη -ικια (γενική -ικιας). 
 
Αναζητώντας τα ένδεκα ανωτέρω επίθετα στο ΛΝΕΓ, παρατηρούμε ότι η κατάληξη -ικια 
(γενική -ικιας) εμφανίζεται μόνον στα αυθάδικος, -η/-ια, -ο και τσιφούτικος, -η/-ια, -ο 
(φωτ. 2). 
 

 
 
Στα άλλα αποδεκτά μας λεξικά (ΛΑΑ και ΛΣΓ) τα ένδεκα αυτά επίθετα δεν εμφανίζουν 
την κατάληξη -ικια. 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στους αποδεκτούς τύπους του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ και τα θηλυκά αράπικια, γέρικια, καμπούρικια, κλέφτικια, 
μπακάλικια, κλαψιάρικια, ρουτινιέρικια, θηριώδικια, μανιώδικια σε ονομαστική ενικού και 
σε γενική ενικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 264 

Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. αναπαύω -ομαι δίδεται και η λαϊκότροπη υποτακτική αορίστου να/θα 
αναπάψει. Στο ΛΚΝ, το ίδιο ρήμα συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ5.1 
(δεσμεύσω, αναπαύσω), αλλά στο λ. μακαρίτης του ίδιου λεξικού εμφανίζεται η φράση 
«Ο Θεός ας αναπάψει την ψυχή του μακαρίτη». Στο ΛΑΑ, δίδεται το (λαϊκό) 



απαρέμφατο αναπάψει. Στο ΛΣΓ βρίσκουμε το ρ. αναπαύω Ρ6, Ρ41 {κ. (λαϊκ.) να/θα 
αναπάψω, αναπαμένος}. Το Ρ6 είναι το δεσμεύω -ομαι και το Ρ41 είναι τα σύνθετα του 
βάλλω -ομαι (με προθέσεις που χάνουν το τελικό τους φωνήεν μπροστά από το φωνήεν 
της αύξησης: απο-, ανα-, κατα-, παρα-, μετα-, δια-, αντι-, επι-, υπο- ). 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά την παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Και ακολούθως να απαντήσετε στα εξής τέσσερα υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της οριστικής του ενεργητικού 
αορίστου χωρίς εσωτερική αύξηση ανάπαψα, ανάπαψες, ανάπαψε, αναπάψαμε, 
αναπάψατε, αναπάψαν, αναπάψανε, ανάπαψαν; 



 
Β. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της οριστικής του ενεργητικού 
αορίστου με εσωτερική αύξηση ανέπαψα, ανέπαψες, ανέπαψε, αναπάψαμε, 
αναπάψατε, αναπάψαν, αναπάψανε, ανέπαψαν; 
 
Γ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της υποτακτικής του ενεργητικού 
αορίστου αναπάψω, αναπάψεις, αναπάψει, αναπάψο(υ)με, αναπάψετε, αναπάψουν(ε) ; 
 
Δ. Θεωρείτε ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους της προστακτικής του ενεργητικού 
αορίστου ανάπαψε, αναπάψτε; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Όχι, Γ: Ναι, Δ: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 265 

Στο ΛΚΝ λημματογραφείται και το λ. «-τζής θηλ. -τζού & -τσής θηλ. -τσού ύστερα από 
άηχο σύμφωνο (βλ. σημ. 2) & -ατζής θηλ. -ατζού & -ιτζής θηλ. -ιτζού». Σύμφωνα με το 
λεξικό, πρόκειται για επίθημα επαγγελματικών ουσιαστικών παράγωγων από 
ουσιαστικά (φωτ. 1). 
 

 
 
Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται ως αυτούσια λήμματα (χωρίς όμως να 
μας δίνεται και το θηλυκό) τα κουλ(λ)ουρτζής, μπετατζής, προποτζής, σοβατζής, 
ασπριτζής, βιολιτζής, λατερνατζής, παοκτσής, παοκτζής, αεκτσής, αεκτζής. 
 
Αντιθέτως, λημματογραφούνται τα θηλυκά καφετζού, φορτηγατζού, ψιλικατζού, ταξιτζού, 
πασοκτζού. 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στους αποδεκτούς τύπους του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ και τα θηλυκά κουλ(λ)ουρτζού, μπετατζού, προποτζού, 



σοβατζού, ασπριτζού, βιολιτζού, λατερνατζού, παοκτσού, παοκτζού, αεκτσού, αεκτζού 
σε όλες τις πτώσεις ενικού και πληθυντικού;   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 266 

Στο ΛΝΕΓ, το ρ. αποφάσκω συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.». Παρομοίως, στο ΛΚΝ, το ρ. αποφάσκω συνοδεύεται από την επισήμανση 
«μόνο στο ενεστ. θ.». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Στα άλλα αποδεκτά μας λεξικά (ΛΑΑ και ΛΣΓ) δεν λημματογραφείται το ρ. αποφάσκω.  
 
Δυστυχώς κανένας λεξικογράφος δεν μας πληροφορεί για το πώς ακριβώς σχηματίζεται 
ο παρατατικός. Με εσωτερική αύξηση ή χωρίς; Ή και τα δύο; Θεωρείτε ορθό και 
αποδεκτό τον τύπο απέφασκα, τον τύπο απόφασκα ή και τους δύο τύπους; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Και τα δύο. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 267 

Στο ΛΚΝ λημματογραφείται και το λ. «-τικός -τική -τικό & -ητικός -ητική -ητικό & -ωτικός -
ωτική -ωτικό & -στικός -στική -στικό & -ιστικός -ιστική -ιστικό θηλ. (οικ.) & -τικιά, -ητικιά, -
ωτικιά, -στικιά, -ιστικιά». Σύμφωνα με το λεξικό, πρόκειται για επίθημα για το 
σχηματισμό επιθέτων παράγωγων συνήθ. από ρήματα (φωτ. 1). 
 

 
 
Ανατρέχοντας στο σώμα του λημματολογίου όλων των αποδεκτών μας λεξικών, 
παρατηρούμε ότι σε κανένα από τα ένδεκα επίθετα που δίδονται ως παράδειγμα 



(απαγορευτικός, επιβαρυντικός, βοηθητικός, παρηγορητικός, εκτυπωτικός, 
χαλαρωτικός, βεβαιωτικός, προβιβαστικός, στεγαστικός, δροσιστικός, εξοργιστικός) δεν 
μας παρέχεται από τα κυρίως λήμματα η θηλυκή κατάληξη -τικιά, -ητικιά, -ωτικιά, -
στικιά, -ιστικιά. 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι αφού μας την δίνει στο συγκεκριμένο λήμμα, πρέπει 
κάπου να έχει εφαρμογή. Αν από τα κυρίως λήμματα υπήρχε έστω και ένα στο οποίο να 
δινόταν η κατάληξη, τότε το ΤΛ θα θεωρούσε ότι το κλιτικό υπόδειγμα  αναφέρεται σε 
αυτό και όχι στα υπόλοιπα. Επειδή όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ΤΛ έχει καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω θηλυκή κατάληξη έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω 
επίθετα. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα ΒΟΗΘΗΤΙΚΙΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΙΑΣ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΙΑ, 
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΙΑΣ, ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΙΑ, ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΙΑΣ. Όχι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 268 

Είχαμε αναλύσει στο ερώτημα Νο 137 μία πρακτική που ακολουθεί κατά τη σύνταξη του 
συνόλου σχεδόν των ρημάτων ο λεξικογράφος του «Χρηστικού Λεξικού της Ακαδημίας 
Αθηνών», την οποία περιγράφει και ο ίδιος στη σελ. 13, στον πρόλογο του 
συγγράμματος. Εκεί, εξηγεί στον αναγνώστη ότι «Στα ρήματα καταγράφονται οι 
συχνότεροι τύποι, συνήθως στο πρόσωπο στο οποίο εμφανίζονται» και ότι «Σε 
αντίθεση με άλλα λεξικά, ορισμένα ρήματα λημματογραφούνται στο γ΄ πρόσ. λόγω της 
μεγάλης στατιστικής συχνότητάς τους σε αυτόν τον τύπο, και όχι στο α΄ πρόσ., π.χ. 
εμπίπτει και όχι εμπίπτω» (φωτ. 1). 
 

 
 
Ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, παρατηρούμε ότι σε δεκάδες ρήματα που έχουν 
και παθητική φωνή, δίδεται το γ΄ ενικό πρόσωπο σε -άται και όχι το α΄ ενικό σε -ώμαι 
(φωτ. 2). 
 



 
 
Ανάλογες εξηγήσεις δίδονται και στη Γραμματική Μπαμπινιώτη, σελ. 191, όπου 
αναφέρεται ότι σε ορισμένα παραδείγματα ρημάτων με λόγια κλίση (σε -ώμαι, -άσαι, -
άται) «δίδεται το γ΄ πρόσωπο, επειδή είναι πιο εύχρηστο» (φωτ. 3).  
 

 
 
Στη δε σελ. 187, ο Γ. Μπαμπινιώτης παραθέτει την πλήρη κλίση του ενεστώτα και στη 
συνέχεια δίνει και καμιά εικοσαριά παραδείγματα (φωτ. 4). 
 



 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού, συμβουλευόμενα και τα κλιτικά υποδείγματα του ΛΚΝ 
(Τριαντ.) θεωρούν ότι με μοναδικές εξαιρέσεις τα ρ. θυμάμαι, κοιμάμαι, λυπάμαι, 
φοβάμαι, όλα τα υπόλοιπα ρήματα που στον ενεστώτα της παθητικής φωνής το γ΄ 
πρόσωπο έχει κατάληξη -άται, σχηματίζουν το α΄ πρόσωπο με κατάληξη -ώμαι. Με 
άλλα λόγια, θεωρούν ότι δεν υφίστανται τύποι λ.χ. ανακτάμαι, αναρτάμαι, αναμετράμαι, 
βιοδιασπάμαι, βρυχάμαι, μελετάμαι, μετράμαι κ.ο.κ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 269 

Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 95 την περίπτωση εκατοντάδων λημμάτων του ΛΚΝ 
(Τρ.) που έχουν καταχωρηθεί είτε ως «ενδολήμματα» είτε ως παραδείγματα μέσα στο 
ερμήνευμα άλλων λημμάτων. Επειδή μάλιστα δεν λημματογραφούνται αυτόνομα στον 
κορμό του λεξικού, γι’ αυτό και δεν συνοδεύονται από γραμματικές παρατηρήσεις και 
κλιτικά παραδείγματα. Αμέσως μετά, αναλύσαμε την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα 
Λεξικού για την κλίση των εν λόγω λημμάτων. 
 
Θα πρέπει εδώ να αποσαφηνίσουμε δύο ακόμη υποπεριπτώσεις. Αν αυτές οι λέξεις 
(που τις βρίσκουμε ως σχόλιο μέσα σε άλλα λήμματα του ΛΚΝ) δεν υπάρχουν ως 
αυτούσια λήμματα στο λεξικό αυτό, τότε ακολουθούμε τα εξής: α) αν μεν υπάρχουν ως 
αυτούσια λήμματα στο ΛΝΕΓ (ή στο ΛΣΓ), τότε ακολουθούμε τις κλιτικές υποδείξεις του 



ΛΝΕΓ (ή του ΛΣΓ), β) αν όμως δεν υπάρχουν στο ΛΝΕΓ (ή στο ΛΣΓ) τότε τα κλίνουμε 
κανονικά, ήτοι βi) αν μεν είναι ουσιαστικά ή επίθετα, σε όλες τις πτώσεις, τα γένη και 
τους αριθμούς, και βii) αν δε είναι ρήματα, σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις 
εγκλίσεις του ενεστωτικού θέματος της φωνής που μας δίνεται, εκτός κι αν μας δίνεται 
στον αόριστο, οπότε το κλίνουμε και στο ενεστωτικό θέμα και στο αοριστικό θέμα. 
 
Παρατηρήστε, επί παραδείγματι, ένα μικρό μέρος από αυτά τα ενδολήμματα του ΛΚΝ 
στις παρακάτω φωτ. 1 και φωτ. 2. 
 

 
 



 
 
Για την κλίση των «ενδολημμάτων» κοπροφιλία, κοσμογνωσία, οινεμπόριο, 
νερομολόχα, λιοστάσι, μικροβιοφοβία του ΛΚΝ και επειδή υπάρχουν ως αυτούσια 
λήμματα στο ΛΝΕΓ, για το λόγο αυτόν ακολουθούμε τις κλιτικές υποδείξεις του ΛΝΕΓ. 
Συμφωνείτε με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 270 

Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «κρεο- & κρεό & (σπάν.) κρε-» βρίσκουμε και την (επιστ.) λέξη 
κρεόφιλος (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν είναι απολύτως σαφές το αν η λέξη κρεόφιλος είναι 
αρσενικό ουσιαστικό ή τριγενές (δικατάληκτο ή τρικατάληκτο) επίθετο. Το λήμμα (πέραν 



του ΛΚΝ) εμφανίζεται μόνο στο (μη αποδεκτό) «Λεξικό Δημητράκου» ως αρσενικό 
ουσιαστικό (φωτ. 2). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριληφθούν στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ και οι τύποι ΚΡΕΟΦΙΛΑ, ΚΡΕΟΦΙΛΕΣ, ΚΡΕΟΦΙΛΗ, ΚΡΕΟΦΙΛΗΣ;   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 271 

Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «-τεχνίτης θηλ. -τεχνίτρια & (προφ., λαϊκότρ.) -τεχνίτρα» βρίσκουμε 
ως παραδείγματα τα α' συνθετικά ηλεκτρο~, μηχανο~, οδοντο~, ραδιο~, πολυ~, ψευτο~ 
(φωτ. 1). 
 

 
 
Ανατρέχοντας στα σχετικά λήμματα όλων των αποδεκτών μας λεξικών, διαπιστώνουμε 
αφενός ότι τεκμαίρονται αυτούσια τα ηλεκτροτεχνίτης, μηχανοτεχνίτης, οδοντοτεχνίτης, 
οδοντοτεχνίτρια, ραδιοτεχνίτης, πολυτεχνίτης, πολυτεχνίτρα και αφετέρου ότι δεν 
τεκμαίρονται αυτούσια τα ηλεκτροτεχνίτρα, μηχανοτεχνίτρια, μηχανοτεχνίτρα, 
οδοντοτεχνίτρα, ραδιοτεχνίτρια, ραδιοτεχνίτρα, πολυτεχνίτρια, ψευτοτεχνίτης, 
ψευτοτεχνίτρια, ψευτοτεχνίτρα. Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 
1 και ακολούθως να απαντήσετε στα εξής δύο υποερωτήματα: 
 
Α: Το Τμήμα Λεξικού έχει προς το παρόν συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών 
λέξεων 2-15 γραμμάτων τα ψευτοτεχνίτης, ψευτοτεχνίτρια, ψευτοτεχνίτρα. Θεωρείτε 
ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ; 
 
Β: Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει προς το παρόν συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων 2-15 γραμμάτων τα ηλεκτροτεχνίτρα, μηχανοτεχνίτρια, 
μηχανοτεχνίτρα, οδοντοτεχνίτρα, ραδιοτεχνίτρια, ραδιοτεχνίτρα, πολυτεχνίτρια. 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 272 



Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «-τής & -της & -ητής ή -ήτης & -ωτής & -στής ή -στης & -ιστής & -
κτής ή -κτης & -πτης & -φτης & -χτής ή -χτης ανάλογα με το χαρακτήρα του αοριστικού 
θέματος του ρήματος από το οποίο παράγεται, θηλ. κυρίως -τρια, τρα» καταγράφονται 
32 αρσενικά ουσιαστικά παράγωγα συνήθως από ρήματα, με τη σημασία «προσώπου 
που ενεργεί, που κάνει αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη» και ακόμη 8 αρσενικά 
ουσιαστικά με τη σημασία «οργάνου, εργαλείου, συσκευής, αντικειμένου κλπ.» (φωτ.1). 
 

 
 
Ανατρέχοντας στα σχετικά λήμματα όλων των αποδεκτών μας λεξικών, διαπιστώνουμε 
ότι δεν τεκμαίρονται πουθενά τα θηλυκά με κατάληξη -τρια ή -τρα των εξής πέντε 
αντίστοιχων αρσενικών: κριτής, ψήστης, βουτηχτής, σφάχτης και χτίστης. 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 και ακολούθως να 
απαντήσετε στα εξής δύο υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στους αποδεκτούς τύπους του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ τα θηλυκά ουσιαστικά κρίτρια, ψήστρια, βουτήχτρια, σφάχτρια, 
χτίστρια;  
 
Β. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στους αποδεκτούς τύπους του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ τα θηλυκά ουσιαστικά κρίτρα, ψήστρα, βουτήχτρα, σφάχτρα, 
χτίστρα; 
 
ΥΓ. Οι λέξεις κρίτρα και κρίτρων είναι αποδεκτές («τα χρήματα που λαμβάνει ως αμοιβή 
κάθε μέλος κριτικής επιτροπής»). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 273 



Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «-φάγος -ος -ο θηλ. (προφ.) & -α» καταγράφονται τα α΄ συνθετικά 
σαρκο~, φυτο~, παμ~, κρεο~, τυρο~, χορτο~, ψαρο~, ψωμο~, βιβλιο~, εφημεριδο~, 
οικοπεδο~, κρεμμυδο~, μελισσο~, μυρμηγκο~, καθώς και ο πληθυντικός ουδετέρου 
φυτοφάγα και μακροφάγα (φωτ. 1). 
 

 
 
Ανατρέχοντας στα σχετικά λήμματα όλων των αποδεκτών μας λεξικών, διαπιστώνουμε 
ότι: α) δεν τεκμαίρεται η προφορική κατάληξη -α στα αυτούσια λήμματα κρεοφάγος, 
τυροφάγος, ψαροφάγος, ψωμοφάγος, βιβλιοφάγος, εφημεριδοφάγος, οικοπεδοφάγος, 
β) τα κρεμμυδοφάγος, μελισσοφάγος, μυρμηγκοφάγος είναι αποκλειστικώς αρσενικά, γ) 
τεκμαίρονται τα τριγενή επίθετα σαρκοφάγος, -α, -ο, φυτοφάγος, -α, -ο, παμφάγος, -α, -
ο, χορτοφάγος, -α, -ο 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 και ακολούθως να 
απαντήσετε στα εξής τρία υποερωτήματα: 
 
Α: Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει προς το παρόν συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων 2-15 γραμμάτων τα θηλυκά με την προφορική κατάληξη -α των 
αρσενικών κρεοφάγος, τυροφάγος, ψαροφάγος, ψωμοφάγος, βιβλιοφάγος, 
εφημεριδοφάγος, οικοπεδοφάγος. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις 
αποδεκτές λέξεις του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ; 
 
Β: Το Τμήμα Λεξικού δεν έχει προς το παρόν συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση 
αποδεκτών λέξεων 2-15 γραμμάτων τα θηλυκά κρεμμυδοφάγα, μελισσοφάγα, 
μυρμηγκοφάγα. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του 
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ; 
 
Γ: Το Τμήμα Λεξικού έχει προς το παρόν συμπεριλάβει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών 
λέξεων 2-15 γραμμάτων τους τύπους μακροφάγα και μακροφάγων, όχι όμως και τον 
ενικό αριθμό. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του 
ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ και οι τύποι του ενικού αριθμού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Όχι, Γ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 274 

Στο ΛΚΝ, στο λήμμα «-φορώ -ούμαι» λημματογραφούνται τα α΄ συνθετικά ασπρο~, 
μαυρο~, πενθη~, ρασο~, λαμπαδη~, οπλο~, ανθο~, καρπο~, φυλλο~, τιτλο~, 
παρασημο~ (φωτ. 1). 



 

 
 
Εδώ παρατηρούνται αρκετές ασάφειες, οπότε ζητείται η αρωγή σας. Ας πάμε πρώτα να 
εξετάσουμε το πώς ακριβώς συντάσσονται τα ανωτέρω ρήματα στο λημματολόγιο όλων 
των αποδεκτών μας λεξικών. 
 
Τα ρ. ασπροφορώ, ρασοφορώ, λαμπαδηφορώ, πλην του συγκεκριμένου σημείου του 
ΛΚΝ που βλέπουμε στη φωτ. 1, δεν υπάρχουν στα λεξικά, ούτε σε ενεργητική, ούτε σε 
παθητική φωνή. Τα ρ. πενθηφορώ, οπλοφορώ, ανθοφορώ, καρποφορώ, φυλλοφορώ 
υπάρχουν μόνο στην ενεργητική φωνή (β΄ πρόσωπο -είς). Τα ρ. τιτλοφορώ, 
παρασημοφορώ υπάρχουν και στις δύο φωνές (-ώ, -είς, -ησα, -ήσω, παθητ. -ούμαι, -
είσαι, -είται, -ήθηκα, -ηθώ, -ημένος). Πάμε και στο ρ. μαυροφορώ. Στο ΛΚΝ γράφει 
μαυροφορώ -ιέμαι Ρ10.5 (φορώ, φοράς, φόρεσα, φοριέμαι, φορέθηκα, φορεμένος). Στο 
ΛΝΕΓ γράφει μαυροφορώ (μαυροφορείς, μαυροφόρεσα, μαυροφορέθηκα, 
μαυροφορεμένος). Τέλος, υπάρχει γνωμοδότηση από το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη (αρ. 
πρωτ. 180 / 29.06.2020, ερώτημα Νο 20), βάσει της οποίας το β΄ πρόσωπο του ρ. 
ρασοφορώ είναι ρασοφορείς.  
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα κάτωθι τρία υποερωτήματα: 
 
Α: Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ όλοι οι κλιτικοί τύποι της παθητικής φωνής (σύμφωνα με το 
κλιτικό υπόδειγμα του ρ. στερούμαι) των ρ. ασπροφορούμαι, ρασοφορούμαι, 
λαμπαδηφορούμαι; 
 
Β: Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ όλοι οι κλιτικοί τύποι της παθητικής φωνής (σύμφωνα με το 
κλιτικό υπόδειγμα του ρ. στερούμαι) των ρ. πενθηφορούμαι, οπλοφορούμαι, 
ανθοφορούμαι, καρποφορούμαι, φυλλοφορούμαι; 
 
Γ: Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ οι κλιτικοί τύποι μαυροφόρησα, μαυροφορήσω, μαυροφορούμαι, 
μαυροφορήθηκα, μαυροφορημένος, σύμφωνα με το κλιτικό υπόδειγμα του ρ. στερώ -
ούμαι; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι, Γ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 275 

Έχουμε εξετάσει σε αρκετά ερωτήματα τον πίνακα 5 στο λήμμα «αριθμός» του ΛΝΕΓ 
(φωτ. 1). 
 



 
 
Στο ερώτημα Νο 88 Γ είχε ζητηθεί να αποφανθείτε για τη γραμματική ορθότητα των 
σύνθετων ρημάτων με α΄ συνθετικό τα αριθμητικά του εν λόγω πίνακα και β΄ συνθετικό 
το επίθημα -αρίζω (π.χ. τριαρίζω, πενταρίζω, εξαρίζω, οκταρίζω, δεκαρίζω, 
δωδεκαρίζω, τριανταρίζω, σαρανταρίζω, εξηνταρίζω). Σύμφωνα με την ετυμηγορία σας, 
«αποδεκτά θεωρούνται μόνον αυτά που προκύπτουν από τις δεκάδες».  



 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ τα σύνθετα ρ. με α΄ συνθετικό τα εκατοντα-, εκατο-, (ε)κατοστ-, 
διακοσιο-, διακοσια-, διακοσ-, χιλι(ο)- και β΄ συνθετικό την κατάληξη -αρίζω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 276 

Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού μελέτησαν ενδελεχώς τον πίνακα 5 στο λήμμα 
«αριθμός» του ΛΝΕΓ (βλ. φωτ. στο προηγούμενο ερώτημα Νο 275), από τον οποίο 
θεωρούν ότι εξακολουθούν να υφίστανται ασάφειες που χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων. 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 στο προηγούμενο ερώτημα 
Νο 275 και στη συνέχεια να επιλέξετε μία προς μία τις λέξεις εκείνες που θεωρείτε ορθές 
και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ. Σημειώνεται ότι έχετε και την επιλογή να πατήσετε στο κουμπί «όχι σε όλα». 
 
Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω θεωρείτε ορθά: διάρης (διάρη, διάρηδες, διάρηδων), 
διαριά (διαριάς, διαριές, διαριών), δυαριάς, δυαριές, δυάρικο (δυάρικου, δυάρικα, 
δυάρικων), διάρα (διάρας, διάρες, διάρων), δυάκις, διάκις, μονάκις, μονάρης (μονάρη, 
μονάρηδες, μονάρηδων), μονάρα (μονάρας, μονάρες, μονάρων), μοναριά (μοναριάς, 
μοναριές, μοναριών), μονάρικο (μονάρικου, μονάρικα, μονάρικων), μονόμερα, μονοετία 
(μονοετίας, μονοετίες, μονοετιών), μονοετηρίδα (μονοετηρίδας, μονοετηρίδες, 
μονοετηρίδων), μονόχρονος -η -ο, μονόβαθμος -η -ο, μοναπλός -ή -ό, μονομηνίτικος -η 
-ο, ημίκιλος -η -ο, εννεάδα (εννεάδας, εννεάδες, εννεάδων), εννεάρα (εννεάρας, 
εννεάρες, εννεάρων), εννεάρης (εννεάρη, εννεάρηδες, εννεάρηδων), εννεάρι 
(εννεαριού, εννεάρια, εννεαριών), εννεαριάς, εννεαριές, εννεάρικο (εννεάρικου, 
εννεάρικα, εννεάρικων). 
 
Εάν καμία από τις παραπάνω λέξεις δεν θεωρείτε ορθή, τότε σας παρακαλούμε να 
επιλέξετε το «όχι σε όλα». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 277 

Στο ερώτημα Νο 111 είχαμε εξετάσει ομαδοποιημένα σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις 
χιλιάδες υπολήμματα (δηλαδή χωρίς κλιτικές πληροφορίες) του ΛΝΕΓ (Μπαμπ.). Στο 
παρόν ερώτημα θα ασχοληθούμε με μία ακόμη περίπτωση υπολημμάτων και θα σας 
αναλύσουμε την πρακτική που ακολουθεί για την κλίση τους το Τμήμα Λεξικού. 
 
Στα υπολήμματα του ΛΝΕΓ που είναι ουσιαστικά, όταν αυτά λημματογραφούνται και 
στο ΛΚΝ (Τριαντ.) ως αυτούσια λήμματα, τότε ακολουθούμε τις κλιτικές υποδείξεις του 
ΛΚΝ με όλους τους κλιτικούς περιορισμούς που δίνονται στο ΛΚΝ (εκτός βέβαια κι αν 
σε κάποιο άλλο τρίτο λεξικό, π.χ. στο ΛΣΓ, δίνονται όλες οι πτώσεις) και ασχέτως του αν 
το κυρίως λήμμα στο ΛΝΕΓ κλίνεται ομαλά. 



 
Παρατηρήστε, επί παραδείγματι, ένα μικρό μέρος από όλα αυτά τα υπολήμματα του 
ΛΝΕΓ στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Για την κλίση των «υπολημμάτων» αρχοντιλίκι, απονέρια, ασχημοσύνη, καθηγητιλίκι, 
αμυαλοσύνη, καταδότρα, θεριακλίκι του ΛΝΕΓ και επειδή υπάρχουν ως αυτούσια 
λήμματα στο ΛΚΝ, για το λόγο αυτόν ακολουθούμε τις κλιτικές υποδείξεις του ΛΚΝ. 
Συμφωνείτε με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 278 

Στο ΛΣΓ (Μπαμπ.), στο παράρτημα με τους πίνακες κλίσεως, βρίσκεται και το κλιτικό 
υπόδειγμα Ρ45 (είμαι). Στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού εμφανίζεται η 
διτυπία ήταν(ε) / ήσαν. Στο ΛΚΝ (Τριαντ.) λημματογραφούνται τα ρ. μισοείμαι και 
παραείμαι. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις του ελληνικού 
αγωνιστικού σκραμπλ και οι λέξεις ΜΙΣΟΗΣΑΝ, ΜΙΣΟΗΣΑΝΕ, ΠΑΡΑΗΣΑΝ, 
ΠΑΡΑΗΣΑΝΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι σε όλα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 279 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων ωδικός, ωθητικός, ωσμωτικός, ωστικός, ψαθυρός, 
ψαρωτικός, ψεκτός, ψευδός, τσευδός, ψελλός, ψιθυριστός, ψυκτικός, ψυχτικός, 
ψυχαγωγικός, ψυχραντικός, ψυχωτικός, ωραιοπαθής, χρειώδης, χαώδης, φωτοφανής, 
φωτογενής, φρενοπαθής, φρενοβλαβής, φιλαλήθης, υψιτενής, υποτυπώδης, υποτελής, 
υδατώδης, υδατοστεγής, υδαρής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα ψευδότερος, -η, -ο, ψευδότατος, -η, -ο, 
ωραιοπαθέστερος, -η, -ο, ωραιοπαθέστατος, -η, -ο, χρειωδέστερος, -η, -ο, 



χρειωδέστατος, -η, -ο, χαωδέστερος, -η, -ο, χαωδέστατος, -η, -ο, φωτογενέστερος, 
-η, -ο, φωτογενέστατος, -η, -ο, φιλαληθέστερος, -η, -ο, φιλαληθέστατος, -η, -ο, 
υποτυπωδέστερος, -η, -ο, υποτυπωδέστατος, -η, -ο, υποτελέστερος, -η, -ο, 
υποτελέστατος, -η, -ο, υδαρέστερος, -η, -ο, υδαρέστατος, -η, -ο. Όχι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 280 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων χωριστικός, χωνευτός, χωνευτικός, χυτός, 
χρωστικός, χρόνιος, χριστιανικός, χορευτικός, χοντρικός, χονδρικός, χλωρός, χλοερός, 
χλευαστικός, ελάχιστος, χθόνιος, χειριστικός, χαυνωτικός, χαρωπός, χαριστικός, 
χαοτικός, χαμογελαστός, φωτερός, φωναχτός, φτωχικός, φτυστός, φτενός, φονικός, 
φοβικός, φλεγματικός, φθαρτικός, φευκτός, φατικός, φασιστικός; Σημ: τεκμαίρεται το 
ελαχιστότατος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα χωνευτικότερος, -η, -ο, χωνευτικότατος, -η, -ο, 
χρωστικότερος, -η, -ο, χρωστικότατος, -η, -ο, χρονιότερος, -η, -ο, χρονιότατος, -η, 
-ο, χριστιανικότερος, -η, -ο, χριστιανικότατος, -η, -ο, χορευτικότερος, -η, -ο, 
χορευτικότατος, -η, -ο, χλωρότερος, -η, -ο, χλωρότατος, -η, -ο, χλευαστικότερος, -
η, -ο, χλευαστικότατος, -η, -ο, ελαχιστότερος, -η, -ο, χειριστικότερος, -η, -ο, 
χειριστικότατος, -η, -ο, φτωχικότερος, -η, -ο, φτωχικότατος, -η, -ο, φτενότερος, -η, 
-ο, φτενότατος, -η, -ο, φονικότερος, -η, -ο, φονικότατος, -η, -ο, φασιστικότερος, -η, 
-ο, φασιστικότατος, -η, -ο. Όχι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 281 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων φαρμακερός, φαρακλός, φαλακρός, φαινομενικός, 
φαιδρυντικός, φαγανός, υψωτικός, ύστερος, υστερικός, υποχωρητικός, υποχρεωτικός, 
υποχθόνιος, ύπουλος, υποτονικός, υποτιμητικός, υποταχτικός, υποτακτικός, 
υπομονητικός, υπομονετικός, υποκριτικός, υποβλητικός, υπεύθυνος, υπεροπτικός, 
υπερθετικός, υπερβολικός, υπαρκτός, υπακτικός, υπάκουος, υπαινικτικός, υμνητικός, 
υλιστικός, υδροπερατός, υδατοπερατός, υγραντικός, υγιεινός, υβριστικός; Σημ: 
τεκμαίρεται το υστερότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα φαρακλότερος, -η, -ο, φαρακλότατος, -η, -ο, 
φαινομενικότερος, -η, -ο, φαινομενικότατος, -η, -ο, φαιδρυντικότερος, -η, -ο, 
φαιδρυντικότατος, -η, -ο, υψωτικότερος, -η, -ο, υψωτικότατος, -η, -ο, 
υποχθονιότερος, -η, -ο, υποχθονιότατος, -η, -ο, υμνητικότερος, -η, -ο, 
υμνητικότατος, -η, -ο, υδροπερατότερος, -η, -ο, υδροπερατότατος, -η, -ο, 
υδατοπερατότερος, -η, -ο, υδατοπερατότατος, -η, -ο, φαγανότατος, -η, -ο. Ναι στα 
φαγανότερος, -η, -ο και σε όλα τα υπόλοιπα. 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 282 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων συγγενικός, συγκινητικός, συγκριτικός, σύγχρονος, 
συκοφαντικός, συλλογικός, συμβατικός, συμβατός, συμβολικός, συμμετοχικός, 
συμμετρικός, συμπαθητικός, συμπιεστικός, συμπιεστός, συμπονετικός, συμφερτικός, 
συμφορητικός, σύμφορος, συνδετικός, συνδυαστικός, συνειδητός, συνεκτικός, 
συνενωτικός, συνεργάσιμος, συνετός, συνθετικός, σύνθετος; Σημ: τεκμαίρονται τα 
συνεκτικότερος και συνθετότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα συγγενικότερος, -η, -ο, συγγενικότατος, -η, -ο, 
συγχρονότερος, -η, -ο, συγχρονότατος, -η, -ο, συμπιεστικότερος, -η, -ο, 
συμπιεστικότατος, -η, -ο, συμπιεστότερος, -η, -ο, συμπιεστότατος, -η, -ο, 
συνεργασιμότερος, -η, -ο, συνεργασιμότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 283 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων συνολικός, συνοπτικός, συντηρητικός, σύντονος, 
συντριπτικός, συντροφικός, συνωμοτικός, συσταλτικός, συσταλτός, συστηματικός, 
συσφιγκτικός, συφερτικός, σφαιρικός, σφαλερός, σφιχτός, σφριγηλός, σχάσιμος, 
σχετικός, σχηματικός, σχισματικός, σκιστός, σχιστός, σχολαστικός, σωρευτικός, 
σωστικός, σωστός; Σημ: τεκμαίρονται τα συνολικότερος, συντηρητικότερος και 
σφιχτότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα συντονότερος, -η, -ο, συντονότατος, -η, -ο, 
συνωμοτικότερος, -η, -ο, συνωμοτικότατος, -η, -ο, συσταλτικότερος, -η, -ο, 
συσταλτικότατος, -η, -ο, συσταλτότερος, -η, -ο, συσταλτότατος, -η, -ο, 
σχασιμότερος, -η, -ο, σχασιμότατος, -η, -ο, σχηματικότερος, -η, -ο, 
σχηματικότατος, -η, -ο, σχισματικότερος, -η, -ο, σχισματικότατος, -η, -ο, 
σκιστότερος, -η, -ο, σκιστότατος, -η, -ο, σχιστότερος, -η, -ο, σχιστότατος, -η, -ο, 
σωστικότερος, -η, -ο, σωστικότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 284 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων σαρκώδης, σκανδαλώδης, σκιώδης, σκληρώδης, 
σομφώδης, στοιχειώδης, στομφώδης, συγγενής, συμφυής, συναφής, συνεχής, 
σχοινοτενής, σωματώδης, ραδινός, ράθυμος, ρευστός, ρητορικός, ριζικός, ρικνός, 
ρομαντικός (ρωμαντικός), ρυθμικός, ρυθμιστικός, ρυπαντικός, ρυπαρός; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα σαρκωδέστερος, -η, -ο, σαρκωδέστατος, -η, -ο, 
σκιωδέστερος, -η, -ο, σκιωδέστατος, -η, -ο, σκληρωδέστερος, -η, -ο, 



σκληρωδέστατος, -η, -ο, σομφωδέστερος, -η, -ο, σομφωδέστατος, -η, -ο, 
στομφωδέστερος, -η, -ο, στομφωδέστατος, -η, -ο, συμφυέστερος, -η, -ο, 
συμφυέστατος, -η, -ο, συναφέστερος, -η, -ο, συναφέστατος, -η, -ο, συνεχέστερος, 
-η, -ο, συνεχέστατος, -η, -ο, ρυθμιστικότερος, -η, -ο, ρυθμιστικότατος, -η, -ο, 
ρυπαντικότερος, -η, -ο, ρυπαντικότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 285 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων παγερός, παθητικός, παιδικός, παλαβός, παλαιός, 
πανηγυρικός, παραβατικός, παραβλητός, παραγωγικός, παράδοξος, παραδοσιακός, 
παραινετικός, παρακλητικός, παραλυτικός, παραμικρός, παρανοϊκός, παραστατικός, 
παρδαλός, παρθενικός, παρθενωπός, παρλιακός, παρορμητικός, παστρικός, 
παχουλός, παχυλός, παχυντικός, παχύς, πεδινός, πειθήνιος, πειρακτικός, πειραχτικός, 
πειραματικός, πεισματικός; Σημ: τεκμαίρονται τα παλαιότερος, παραγωγικότερος, 
παραμικρότερος, παχύτερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα πανηγυρικότερος, -η, -ο, πανηγυρικότατος, -η, -ο, 
παραβλητότερος, -η, -ο, παραβλητότατος, -η, -ο, παραλυτικότερος, -η, -ο, 
παραλυτικότατος, -η, -ο, παραμικρότατος, -η, -ο, παρθενικότερος, -η, -ο, 
παρθενικότατος, -η, -ο, παρθενωπότερος, -η, -ο, παρθενωπότατος, -η, -ο, 
παρλιακότερος, -η, -ο, παρλιακότατος, -η, -ο, πειραματικότερος, -η, -ο, 
πειραματικότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 286 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων πελελός, πελιδνός, πενιχρός, περιγραφικός, 
περιεκτικός, περίεργος, περιθωριακός, περιοδικός, περίπλοκος, περιττός, πεταχτός, 
πηκτικός, πηκτός, πηχτός, πιεστικός, πιεστός, πικραντικός, πικρός, πιστευτός, 
πλαγιαστός, πλάγιος, πλαδαρός, πλαϊνός, πλακουτσός, πλακουτσωτός, πλατσουκωτός, 
πλανερός, πλασματικός, πλαστικός, πλαστός, πλατύς, πλεοναστικός, πλεονεκτικός, 
πλευρικός; Σημ: τεκμαίρεται το πλατύτερος.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα πελελότερος, -η, -ο, πελελότατος, -η, -ο, 
περιεργότερος, -η, -ο, περιεργότατος, -η, -ο, περιθωριακότερος, -η, -ο, 
περιθωριακότατος, -η, -ο, περιττότερος, -η, -ο, περιττότατος, -η, -ο, πηχτότερος, -
η, -ο, πηχτότατος, -η, -ο, πιεστότερος, -η, -ο, πιεστότατος, -η, -ο, 
πικραντικότερος, -η, -ο, πικραντικότατος, -η, -ο, πιστευτότερος, -η, -ο, 
πιστευτότατος, -η, -ο, πλαϊνότερος, -η, -ο, πλαϊνότατος, -η, -ο, πλακουτσότερος, -
η, -ο, πλακουτσότατος, -η, -ο, πλακουτσωτότερος, -η, -ο, πλακουτσωτότατος, -η, -
ο, πλατσουκωτότερος, -η, -ο, πλατσουκωτότατος, -η, -ο, πλανερότερος, -η, -ο, 
πλανερότατος, -η, -ο, πλαστότερος, -η, -ο, πλαστότατος, -η, -ο, 



πλεοναστικότερος, -η, -ο, πλεοναστικότατος, -η, -ο, πλευρικότερος, -η, -ο, 
πλευρικότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 287 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων πλεύσιμος, πλευστός, πλήθιος, πληθωρικός, 
πληκτικός, πληχτικός, πλόιμος, πνευματικός, πνιγερός, πνιγηρός, πνικτικός, ποθεινός, 
ποθητός, ποθερός, ποικίλος, ποιοτικός, πολυγράφος, πολύτιμος, πονετικός, πονηρός, 
ποταπός, πραγματικός, πρακτικός, πραχτικός, πραϋντικός, προβλεπτικός, πρόθυμος, 
προκλητικός, προληπτικός, προνοητικός, προνομιακός, προοδευτικός, προορατικός, 
προσβλητικός, προσεκτικός, προσεχτικός, προσιτός; Σημ: τεκμαίρονται τα 
πολυγραφότατος, πολυτιμότερος, προσεκτικότερος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα πλευσιμότερος, -η, -ο, πλευσιμότατος, -η, -ο, 
πλευστότερος, -η, -ο, πλευστότατος, -η, -ο, πληθιότερος, -η, -ο, πληθιότατος, -η, -
ο, πλοϊμότερος, -η, -ο, πλοϊμότατος, -η, -ο, πνιγερότερος, -η, -ο, πνιγερότατος, -η, 
-ο, πνικτικότερος, -η, -ο, πνικτικότατος, -η, -ο, ποθεινότερος, -η, -ο, ποθεινότατος, 
-η, -ο, ποθερότερος, -η, -ο, ποθερότατος, -η, -ο. Ναι σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 288 

Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό οι κλιτικοί τύποι που προκύπτουν από την πλήρη κλίση σε όλα τα γένη, τις 
πτώσεις και τους αριθμούς, των μονολεκτικών παραθετικών συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού των επιθέτων προστακτικός, πρόστυχος, προτρεπτικός, 
πρόχειρος, προχωρητικός, προωθητικός, πρωινός, πρωταρχικός, πτητικός, πτωτικός, 
πτωχικός, πτωχός, πυκνός, πυρωτικός, παιγνιώδης, παιδαριώδης, παλμώδης, 
πασίδηλος, πασιφανής, παταγώδης, πεισματώδης, περίνους, περιαυγής, περιδεής, 
περιλαμπής, περιχαρής, πνευματώδης, πομπώδης, πορώδης, πρανής, προπετής, 
προσηνής, πυρετώδης; Σημ: τεκμαίρονται τα πυκνότερος, περινούστατος. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα προστακτικότερος, -η, -ο, προστακτικότατος, -η, -ο, 
προτρεπτικότερος, -η, -ο, προτρεπτικότατος, -η, -ο, προχωρητικότερος, -η, -ο, 
προχωρητικότατος, -η, -ο, πτητικότερος, -η, -ο, πτητικότατος, -η, -ο, 
πτωτικότατος, -η, -ο, πυρωτικότερος, -η, -ο, πυρωτικότατος, -η, -ο, 
παλμωδέστερος, -η, -ο, παλμωδέστατος, -η, -ο, πασιδηλότερος, -η, -ο, 
πασιδηλότατος, -η, -ο, περιλαμπέστερος, -η, -ο, περιλαμπέστατος, -η, -ο, 
πορωδέστερος, -η, -ο, πρανέστερος, -η, -ο, πρανέστατος, -η, -ο, πυρετωδέστατος, 
-η, -ο. Ναι στα πτωτικότερος, -η, -ο, πορωδέστατος, -η, -ο, πυρετωδέστερος, -η, -
ο και σε όλα τα υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 289 

Στο ΛΑΑ (Λεξικό Ακαδημίας Αθηνών) λημματογραφείται ως τριγενές επίθετο το λ. 
παρόλο(ν), -η, -ο (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει προς το παρόν καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών 
λέξεων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ όλους τους τύπους της αιτιατικής (παρόλο, 
παρόλον, παρόλη, παρόλους, παρόλες, παρόλα), όχι όμως και τους τύπους των 
υπόλοιπων πτώσεων (παρόλος, παρόλου, παρόλε, παρόλοι, παρόλης). Θεωρείτε ορθό 
να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι 
κλιτικοί τύποι παρόλος, παρόλου, παρόλε, παρόλοι, παρόλης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 290 

Στο ΛΑΑ λημματογραφείται το ρ. ράνω, που συνοδεύεται από την επισήμανση «μόνο 
στη φράση κάνω, ράνω» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σημειώνεται εδώ ότι οι κλιτικοί τύποι ΡΑΝ-Ω, -ΕΙΣ, -ΕΙ, -Ο(Υ)ΜΕ, -ΕΤΕ, -ΟΥΝ(Ε) είναι 
αποδεκτοί ως υποτακτική αορίστου του ρ. ραίνω. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτά σ’ αυτό α) η μετοχή ράνοντας και 
β) η προστακτική ράντε; 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στο ΡΑΝΟΝΤΑΣ. Όχι και στο ΡΑΝΤΕ. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 291 

Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.), στη σελ. 627, όπου βρίσκεται ο αποδεκτός πίνακας παλαιότερων 
δανείων που εξελληνίστηκαν, λημματογραφείται και το αρσενικό ουσιαστικό τζελάτης 
(φωτ. 1). 
 

 
 
Πώς ακριβώς σχηματίζονται οι τύποι του πληθυντικού; Θεωρείτε ορθό να υφίστανται 
στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό α) οι τύποι τζελάτες – 
τζελατών, β) οι τύποι τζελάτηδες – τζελάτηδων ή γ) όλα μαζί τα ανωτέρω, ήτοι τζελάτες, 
τζελατών, τζελάτηδες, τζελάτηδων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι στα ΤΖΕΛΑΤΕΣ, ΤΖΕΛΑΤΩΝ. Ναι στα ΤΖΕΛΑΤΗΔΕΣ, 
ΤΖΕΛΑΤΗΔΩΝ. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 292 

Στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) λημματογραφούνται και τα αρχαιοπρεπή ρ. υποτρέμω και 
υποτρίζω. Αμφότερα συνοδεύονται από την επισήμανση «μόνο σε ενεστ. κ. παρατ.» 
(φωτ. 1). 
 

 
 



Σας παρακαλούμε να επιλέξετε μία μόνο απάντηση για το καθένα από τα δύο 
παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθούς τους τύπους του παρατατικού α) με εσωτερική αύξηση ΥΠΕΤΡΕΜ-
Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ, β) χωρίς εσωτερική αύξηση ΥΠΟΤΡΕΜ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ ή γ) όλα μαζί τα 
ανωτέρω; 
 
Β. Θεωρείτε ορθούς τους τύπους του παρατατικού α) με εσωτερική αύξηση ΥΠΕΤΡΙΖ-Α, 
-ΕΣ, -Ε, -ΑΝ, β) χωρίς εσωτερική αύξηση ΥΠΟΤΡΙΖ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ ή γ) όλα μαζί τα 
ανωτέρω; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: μόνο με εσωτερική αύξηση (ΥΠΕΤΡΕΜ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ), Β: 
μόνο με εσωτερική αύξηση (ΥΠΕΤΡΙΖ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΝ). 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 293 

Στο ΛΚΝ (Τριαντ.) στο ρ. παραλέω παρατηρούμε ότι στον αόριστο υφίσταται διτυπία 
(παραείπα και παράπα) αλλά στον παρατατικό μόνον ο τύπος παραέλεγα. Στο ΛΝΕΓ 
(Μπαμπ.) δεν δίδεται καν παρατατικός. Στο ΛΑΑ (Ακαδ. Αθηνών) ομοίως, δεν δίδεται 
καν παρατατικός. Στο ΛΣΓ (λεξικό για το σχολείο και το γραφείο Μπαμπινιώτη) 
παρέχεται στον παρατατικό μόνον ο τύπος παραέλεγα. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα 
δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 



Θεωρείτε ότι από τα ανωτέρω τεκμαίρονται και κατά συνέπεια θα πρέπει να υφίστανται 
στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι τύποι παράλεγα 
και παράλεγες;  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 294 

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται και το θηλυκό ουσιαστικό δούμα (με πεζό το 
πρώτο γράμμα), στο οποίο όμως αμέσως μετά εμφανίζεται η επισήμανση «με κεφαλαίο 
Δ» (φωτ. 1). 
 

 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού, αδυνατώντας να ερμηνεύσουν το αν το λήμμα αυτό εν 
τέλει γράφεται με πεζό ή με κεφαλαίο, δεν έχουν προς το παρόν καταχωρίσει στην 
ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ τους τέσσερις κλιτικούς τύπους της λέξης αυτής. Θεωρείτε ορθούς και 
αποδεκτούς τους τύπους με μικρό (πεζό) το πρώτο γράμμα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 295 

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται το τριγενές επίθετο «ο πλακάτο, η πλακάτη, το 
πλακάτο» , το οποίο επιπροσθέτως ο συντάκτης το παρουσιάζει και ως ουδέτερο 
ουσιαστικό (φωτ. 1). 
 

 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού έχουν αμφιβολίες για το εάν πρόκειται για τυπογραφικό 
λάθος (οπότε στην πραγματικότητα το αρσενικό είναι ο πλακάτος) ή εάν όντως το 
αρσενικό είναι ο πλακάτο. Κατά συνέπεια, το ΤΛ δεν έχει προς το παρόν καταχωρίσει 
στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ τους τύπους ΠΛΑΚΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΑΤΕ, ΠΛΑΚΑΤΟΙ, ΠΛΑΚΑΤΟΥΣ. Θεωρείτε 
ορθούς και αποδεκτούς τους τύπους αυτούς; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 296  



Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται το ρ. έχομαι. Στο ερμήνευμα βλέπουμε δύο φράσεις 
χωρίς έντονους χαρακτήρες (bold), ήτοι «έχεται των παραδόσεων» και «εχόμενος υγιών 
αρχών» (φωτ. 1). 
 

 
 
Σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων, από τα λεξικά Μπαμπινιώτη αποδεκτές 
λέξεις είναι μόνον οι τύποι με έντονους χαρακτήρες (bold). Θεωρείτε, ωστόσο, ορθό να 
συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και όλοι οι τύποι της τριγενούς μετοχής 
εχόμενος, -η, -ο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 297 

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται το επιφώνημα τραλαλά & τρα λα λα. Στο 
ερμήνευμα, στην πρώτη σημασία, εμφανίζεται το σύμπλεγμα ~ τραλαλό, δηλαδή 
τραλαλά τραλαλό. Βλέπουμε επίσης ότι ετυμολογικά το λήμμα προέρχεται από το 
γαλλικό tralala (φωτ. 1). 
 

 
 



Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται γύρω από το αν θα πρέπει να θεωρηθεί αποδεκτή η 
λέξη τραλαλό, διότι σύμφωνα με τους όρους αποδοχής λέξεων «Δεν είναι αποδεκτοί οι 
ξενικοί άκλιτοι τύποι που υπάρχουν ως ένα λήμμα και απαρτίζονται από δύο ή 
περισσότερες λέξεις. π.χ. ΕΡ ΚΟΝΤΙΣΙΟΝ, ΖΙΠ ΚΙΛΟΤ. Αντιθέτως, είναι δεκτοί όταν 
δίδονται ως μια λέξη π.χ. ΠΙΚΝΙΚ. ή όταν είναι ηχομιμητικά (είτε ξενικά, είτε όχι), λ.χ. ΖΙΚ 
ΖΑΚ». Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και το τραλαλό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 298 

Στο ΛΚΝ (Τριαντ.), στο ερμήνευμα του λήμματος «ισο- & ισό-» βρίσκουμε και τη λέξη 
ισάγγελος (φωτ. 1). 
 

 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι δεν είναι σαφές για τον αναγνώστη το αν ο ισάγγελος είναι 
αρσενικό ουσιαστικό ή τριγενές επίθετο και κατά συνέπεια έχει προς το παρόν 
καταχωρίσει στην ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων μόνον τους 
τύπους του αρσενικού. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις 
και οι τύποι ισάγγελη, ισάγγελης, ισάγγελες, ισάγγελα;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 299 

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται το ουδ. ουσ. υποπόδιο {-ίου κ. (σπάν) -ου} (φωτ. 
1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο συντάκτης του λήμματος παρέχει στον αναγνώστη την 
παροξύτονη γενική ενικού υποποδίου και τη (σπάνια) προπαροξύτονη γενική ενικού 
υποπόδιου. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υφίσταται η γενική του υποπόδου. Δεν μπορεί να 
εξαφανίζεται ο χαρακτήρας του θέματος (δηλαδή το γιώτα). Συμφωνείτε με το Τμήμα 
Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 300 

Στο ΛΑΑ (Ακ. Αθ.) λημματογραφείται το θηλυκό ουσιαστικό τρίγλη (φωτ. 1). 
 

 
 
Δεδομένου ότι – πέραν της ονομαστικής ενικού – ο λεξικογράφος δεν μας δίνει τις 
υπόλοιπες πτώσεις, το Τμήμα Λεξικού συμβουλεύτηκε και το (μη αποδεκτό) lexigram, 
όπου δίδονται οι τύποι τρίγλη, τρίγλης, τρίγλες, τριγλών (φωτ. 2). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό α) οι τύποι τρίγλης, τρίγλες, τριγλών, β) οι τύποι τρίγλεως, τρίγλεις, τρίγλεων ή 
γ) όλα μαζί τα ανωτέρω, ήτοι τρίγλης, τρίγλες, τριγλών, τρίγλεως, τρίγλεις, τρίγλεων; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: μόνον τα τρίγλης, τρίγλες, τριγλών. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 301 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφείται και το ρ. επιλύω. Στο κάτω μέρος του ερμηνεύματος 
δίδεται ως υπολήμμα και το ρ. επιλύνω. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα 
ερωτήματα, στο συγκεκριμένο λεξικό τα υπολήμματα δεν συνοδεύονται από κλιτικές 
πληροφορίες. Στο ΛΣΓ (Μπ.) το ρ. επιλύνω συνοδεύεται από τα κλιτικά υποδείγματα 
Ρ12 (ντύνω, -ομαι) και Ρ41 (σύνθετα του βάλλω -ομαι με προθέσεις που χάνουν το 
τελικό τους φωνήεν μπροστά από το φωνέν της αύξησης: απο-, ανα-, κατα-, παρα-, 
μετα-, δια-, αντι-, επι-, υπο- ). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 
1. 
 



 
 
Με βάση τις κλιτικές οδηγίες που μας δίνει ο λεξικογράφος, το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι 
ο παρατατικός του ρ. επιλύνω είναι επέλυνα, επέλυνες κλπ. (με εσωτερική αύξηση) και 
όχι επίλυνα, επίλυνες κλπ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 302 

Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. εμφαίνω γράφει «μόνο στον ενεστ.». Στο ΛΚΝ όμως γράφει «μόνο 
στο ενεστ. θ.», άρα υφίσταται και ο παρατατικός. Στο ΛΑΑ γράφει «κυρ. στον ενεστ.». 
Στο ΛΣΓ γράφει Ρ14α ( = κρίνω) και «μόνο ενεστ.». Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 1. 



 

 
 
Επικουρικά συμβουλευόμαστε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο παρατατικός του ρ. εμφαίνω είναι ενέφαινα, ενέφαινες 
κλπ. (με εσωτερική αύξηση) και όχι έμφαινα, έμφαινες κλπ. Συμφωνείτε με το Τμήμα 
Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 303 

Στο ΛΝΕΓ, λημματογραφείται και το ρ. εγχέω. Στο κάτω μέρος του ερμηνεύματος δίδεται 
ως υπολήμμα και το ρ. εγχύνω. Όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα ερωτήματα, στο 
συγκεκριμένο λεξικό τα υπολήμματα δεν συνοδεύονται από κλιτικές πληροφορίες. Στο 
ΛΑΑ δεν δίδεται ο παρατατικός του ρ. εγχύνω. Στο ΛΚΝ και στο ΛΣΓ δεν υπάρχει ρ. 
εγχύνω. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Επικουρικά συμβουλευόμαστε και το μη αποδεκτό lexigram (φωτ. 2). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο παρατατικός του ρ. εγχύνω είναι ενέχυνα, ενέχυνες κλπ. 
(με εσωτερική αύξηση) και όχι έγχυνα, έγχυνες κλπ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 304 

Όλα τα αποδεκτά μας λεξικά συμπεριλαμβάνουν στο λημματολόγιό τους και το ρ. 
επιχαίρω (φωτ. 1). 
 



 
 
Τα περισσότερα δίνουν στον αναγνώστη και τον παρατατικό επέχαιρα, επέχαιρε κλπ. 
Το ΛΚΝ (Τριαντ.) γράφει «μόνο στο ενεστ. θ.» χωρίς βέβαια και να μας δίνει τον 
παρατατικό. Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο παρατατικός του ρ. επιχαίρω είναι 
επέχαιρα, επέχαιρες κλπ. (με εσωτερική αύξηση) και όχι επίχαιρα, επίχαιρες κλπ. 
Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 305 

Στο ΛΝΕΓ το ρ. ανελίσσομαι είναι υπολήμμα και ως εκ τούτου δεν συνοδεύεται από 
καμία κλιτική πληροφορία (φωτ. 1). 
 

 



 
Στο ΛΑΑ δίδεται ο αόριστος ανελίχθηκα (φωτ. 2). 
 

 
 
Στο ΛΚΝ δεν λημματογραφείται το ρ. ανελίσσομαι. Στο ΛΣΓ παρατηρούμε ότι το ρ. 
ανελίσσομαι συνοδεύεται μεν από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ9β (κηρύσσομαι, 
κηρυσσόμενος, κηρυσσόμουν(α), κηρύχθ(τ)ηκα, κηρυχθ(τ)ώ, κηρυγμένος), ωστόσο 
αμέσως μετά την ένδειξη Ρ9β δίδεται επί τούτου ο αόριστος ανελίχθηκα (φωτ. 3). 
 



 
 
Συνεπώς, το Τμήμα Λεξικού συμπεραίνει ότι δεν υφίσταται ο αόριστος ανελίχτηκα, να 
ανελιχτώ. Συμφωνείτε με το Τμήμα Λεξικού; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 306 

Στο ΛΣΓ, το ρ. πλήττω συνοδεύεται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ9, δηλαδή κηρύσσω – 
κηρύσσομαι, κηρύχθ(τ)ηκα, κηρυχθ(τ)ώ, ωστόσο αμέσως μετά ακολουθεί η επισήμανση 
«λόγ. επλήγην Ρ39, να/θα πληγώ» (φωτ. 1). 



 

 



 
Όπως παρατηρείτε, στη φωτ. 1 παρατίθενται και το κλιτικό υπόδειγμα Ρ39 (φθείρομαι) 
και το κλιτικό υπόδειγμα Ρ9β (κηρύσσομαι). Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού 
προβληματίζονται σχετικά με το αν ο λόγιος παθ. αόριστος επλήγην, να πληγώ αποτελεί 
τον μοναδικό παθ. αόριστο του πλήττομαι ή εάν αυτός υφίσταται επιπροσθέτως των 
τύπων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ρ9. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο 
ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι 
ΠΛΗΧΤΗΚ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε), ΠΛΗΧΤ-Ω, -ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΥΜΕ, -ΕΙΤΕ, -
ΟΥΝ(Ε), ΠΛΗΧΘΗΚ-Α, -ΕΣ, -Ε, -ΑΜΕ, -ΑΤΕ, -ΑΝ(Ε), ΠΛΗΧΘ-Ω, -ΕΙΣ, -ΕΙ, -ΟΥΜΕ, -
ΕΙΤΕ, -ΟΥΝ(Ε) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 307 

Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και το ρ. κατάσχω -ομαι. Πιο 
αναλυτικά, μπορείτε να δείτε αυτό το λήμμα στο ΛΝΕΓ (φωτ. 1), 
 

 
 
στο ΛΚΝ (φωτ. 2), 
 

 
 
στο ΛΑΑ (φωτ. 3) 
 



 
 
και στο ΛΣΓ (φωτ. 4). 
 



 
 
Όπως παρατηρείτε, ο παρατατικός δυστυχώς δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα 
τέσσερα αυτά λεξικά. Στο δε ΛΣΓ (φωτ. 4) μπορείτε να δείτε και ένα έγχρωμο πλαίσιο με 
σχόλιο, όπου ο λεξικογράφος μάς λέει ότι «…προκαλείται δυσκολία στον σχηματισμό 
των χρόνων. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι τύποι κατάσχεσα / κατέσχεσα και θα 
κατάσχω / θα κατασχέσω…». Το Τμήμα Λεξικού συμβουλεύτηκε και το μη αποδεκτό 



lexigram, όπου (όπως θα δείτε στα αριστερά) δεν υπάρχει καθόλου παρατατικός (φωτ. 
5). 
 

 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι ΚΑΤΑΣΧΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣ, ΚΑΤΑΣΧΑΜΕ, ΚΑΤΑΣΧΑΤΕ, 
ΚΑΤΑΣΧΑΝ(Ε) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 308 

Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και το ρ. κερδίζω -ομαι. Παρατηρούμε 
ότι στον παθητικό αόριστο υφίσταται διτυπία, ήτοι και κερδίστηκα και κερδήθηκα (φωτ. 
1). 
 



 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτή σ’ 
αυτό και η προστακτική αορίστου κερδήσου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 309 

Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και το ρ. επιτίθεμαι (φωτ. 1). 
 



 



 
Επίσης, λημματογραφείται και το ρ. επιθέτω, αλλά μόνο στην ενεργητική φωνή. 
Θεωρείτε ορθό να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτή σ’ 
αυτό και η προστακτική αορίστου επιθέσου;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 310 

Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και το ρ. βρίσκομαι (φωτ. 1). 
 

 
 



Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τη φωτ. 1 και να απαντήσετε στα 
παρακάτω δύο υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι της υποτακτικής του λόγιου αορίστου να / θα 
ευρεθώ, ευρεθείς, ευρεθεί, ευρεθούμε, ευρεθείτε, ευρεθούν(ε) ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθό να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι 
αποδεκτός σ’ αυτό και ο κλιτικός τύπος της προστακτικής αορίστου ευρέσου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 311 

Σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και το ρ. βρίσκω (φωτ. 1). 
 



 
 
Το αυτό συμβαίνει και με το ρ. βγαίνω (φωτ. 2). 
 



 
 
Στη μικρή Γραμματική Τριανταφυλλίδη (2002), σελ. 181, § 255 «ανωμαλίες στο 
σχηματισμό των εγκλίσεων του άσιγμου αορίστου», βλέπουμε την προστακτική 
αορίστου βρες, βρείτε και την προστακτική αορίστου βγες, βγείτε (φωτ. 3). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού θεωρεί ότι ο πληθυντικός της προστακτικής αορίστου των ρ. βρίσκω, 
βγαίνω, ξεβγαίνω είναι αυτός που τεκμαίρεται, δηλαδή βρείτε, βγείτε, ξεβγείτε. Θεωρείτε 
ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτές σ’ αυτό 
και οι προστακτικές αορίστου βρέστε, βγέστε, ξεβγέστε;  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 312 

Στο ερώτημα αυτό θα ασχοληθούμε με την κλίση του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής 
των ρημάτων της πρώτης τάξης της δεύτερης συζυγίας, δηλαδή συνηρημένα οξύτονα 
σε -ώ (και ασυναίρετα σε -άω). Στην παρακάτω φωτ. 1 έχουμε συγκεντρώσει 
αποσπάσματα που αναφέρονται στην κλίση του ρ. αγαπώ (και αγαπάω). Πάνω πάνω 
βλέπετε το κλιτικό υπόδειγμα Ρ10.1α του Λεξικού του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη. Στη 
μέση (με μπλε χρώμα) βλέπετε σχετικό πίνακα από τη Γραμματική Μπαμπινιώτη. Κάτω 
κάτω βλέπετε τον αντίστοιχο πίνακα από τη Γραμματική Τριανταφυλλίδη. 
 



 
 
Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, όλα αυτά τα ρήματα χωρίζονται με τη σειρά τους σε τρεις 
ομάδες. 
 
Στην πρώτη ομάδα (που είναι και η μεγαλύτερη από τις άλλες δύο) ανήκουν τα 
περισσότερα από αυτά τα ρήματα. Πρόκειται για τα ρήματα εκείνα που 



λεξικογραφούνται ταυτοχρόνως και ως συνηρημένα και ως ασυναίρετα (π.χ. αγαπώ και 
αγαπάω, ακουμπώ και ακουμπάω, βαστώ και βαστάω, ορμώ και ορμάω, πετώ και 
πετάω, φυσώ και φυσάω κ.ά.). 
 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα ρήματα εκείνα που λεξικογραφούνται αποκλειστικά και 
μόνον ως συνηρημένα (π.χ. αναριγώ, εκζητώ, εκκινώ, επιζητώ, ξηγώ, πεθυμώ, 
σκαριφώ κ.ά.). 
 
Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα ρήματα εκείνα που λεξικογραφούνται αποκλειστικά και 
μόνον ως ασυναίρετα (π.χ. συνηθάω, μουρμουράω, φωτάω κ.ά.). 
 
Το Τμήμα Λεξικού της ΠΕΣ, που επιμελείται τη δημιουργία ψηφιακής βάσης όλων των 
αποδεκτών κλιτικών τύπων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ, 
ερμηνεύοντας και τις οδηγίες που μας δίνουν τα ίδια τα επίσημα βοηθήματα της 
Νεοελληνικής Γραμματικής, ακολουθεί μία συγκεκριμένη πρακτική για την κλίση του 
ενεργητικού ενεστώτα όλων αυτών των ρημάτων. Πιο αναλυτικά: 
 
Α. Για τα ρήματα της πρώτης ομάδας έχουν καταχωριστεί σε όλα τα πρόσωπα (πλην 
του β΄ ενικού και του β΄ πληθυντικού) διπλοί κλιτικοί τύποι. Π.χ. αγαπώ και αγαπάω, 
αγαπάς, αγαπά και αγαπάει, αγαπούμε και αγαπάμε, αγαπάτε, αγαπούν(ε) και 
αγαπάν(ε) κ.τ.ό. Συμφωνείτε με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; 
 
Β. Για τα ρήματα της δεύτερης ομάδας έχουν καταχωριστεί μόνον οι τύποι σε -ώ, -άς, -
ά, -ούμε, -άτε, -ούν(ε). Π.χ. αναριγώ, αναριγάς, αναριγά, αναριγούμε, αναριγάτε, 
αναριγούν(ε). Δηλαδή όχι τα αναριγάω, αναριγάει, αναριγάμε, αναριγάν(ε) κ.τ.ό. 
Συμφωνείτε με την πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; 
 
Γ. Για τα ρήματα της τρίτης ομάδας έχουν καταχωριστεί μόνον οι τύποι σε -άω, -άς, -άει, 
-άμε, -άτε, -άν(ε). Π.χ. συνηθάω, συνηθάς, συνηθάει, συνηθάμε, συνηθάτε, συνηθάν(ε). 
Δηλαδή όχι τα συνηθώ, συνηθά (*), συνηθούμε, συνηθούν(ε) κ.τ.ό. Συμφωνείτε με την 
πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Λεξικού; 
 
(*) Υπογραμμίζεται όμως ότι με αναβιβασμό του τόνου στην παραλήγουσα προκύπτουν 
οι αποδεκτοί τύποι της προστακτικής (κατά το αγάπα) συνήθα, μουρμούρα, φώτα κ.ά. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Ναι, Γ: Ναι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 313 

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται τα λ. οπαλίνα (η), οπάλλιο (το) και οπαλλιοειδής, -ής, -ές 
(φωτ. 1). 
 



 
 
Στο ΛΚΝ τα λ. οπάλι (το), οπαλίνα (η), οπάλιος (ο) και οπάλιο (το) (φωτ. 2). 
 

 
 
Στο ΛΑΑ τα λ. οπαλίνα (η), οπάλιο (το), οπάλι (το) και οπάλιος (ο) (φωτ. 3). 
 



 
 
Στο ΛΣΓ τα λ. οπαλίνα (η) και οπάλλιο (το) (φωτ. 4). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1, φωτ. 2, φωτ. 3, φωτ. 4 (όλα 
τα λήμματα, τα ερμηνεύματα και τις ετυμολογίες) και ακολούθως να παρατηρήσετε 



προσεκτικά και το εδάφιο Ε4 των όρων αποδοχής λέξεων περί διπλής ορθογραφίας 
(φωτ. 5). 
 

 
 
Π.χ. επειδή η λέξη πίτα λημματογραφείται με τριπλή ορθογραφία (πίτα, πίττα, πήτα), για 
τον λόγο αυτόν και όλες οι λέξεις που παράγονται από την πίτα (π.χ. τυρόπιτα, 
τυροπιτάκι, σπανακόπιτα, πιτάκι, πιτούλα, πιτόγυρο κλπ.) βάσει του σκραμπλικού 
κανονισμού γράφονται επίσης με τριπλή ορθογραφία και είναι αποδεκτές στο σκραμπλ, 
ασχέτως του αν τα παράγωγα αυτά λεξικογραφούνται και με τις τρεις γραφές. Αυτό 
φυσικά δεν σημαίνει επ’ ουδενί ότι καθίσταται αποδεκτή και η ορθογραφία πήττα, ούτε 
βέβαια και τα παράγωγά της. 
 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεν οπάλιο (το) λεξικογραφείται με διπλή ορθογραφία (και 
με ένα λάμδα και με δύο λάμδα: οπάλλιο), τα δε οπάλι (το), οπάλιος (ο), οπαλίνα (η) και 
οπαλλιοειδής, -ής, -ές με μονή ορθογραφία. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα 
τέσσερα παρακάτω υποερωτήματα, επιλέγοντας τέσσερις ξεχωριστές απαντήσεις. 
 
Α. Θεωρείτε ότι το οπάλι αποτελεί παράγωγο της λέξης οπάλιο / οπάλλιο; Και κατά 
συνέπεια, θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός 
τύπος ΟΠΑΛΛΙ;  
 
Β. Θεωρείτε ότι ο οπάλιος αποτελεί παράγωγο της λέξης οπάλιο / οπάλλιο; Και κατά 
συνέπεια, θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και οι κλιτικοί 
τύποι ΟΠΑΛΛΙΟΣ, ΟΠΑΛΛΙΕ, ΟΠΑΛΛΙΟΙ, ΟΠΑΛΛΙΟΥΣ;  
 
Γ. Θεωρείτε ότι η οπαλίνα αποτελεί παράγωγο της λέξης οπάλιο / οπάλλιο; Και κατά 
συνέπεια, θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις αποδεκτές λέξεις και οι κλιτικοί 
τύποι ΟΠΑΛΛΙΝΑ, ΟΠΑΛΛΙΝΑΣ, ΟΠΑΛΛΙΝΕΣ, ΟΠΑΛΛΙΝΩΝ;  
 
Δ. Θεωρείτε ότι το επίθετο οπαλλιοειδής, – ής, – ές αποτελεί παράγωγο της λέξης 
οπάλιο / οπάλλιο; Και κατά συνέπεια, θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνονται στις 
αποδεκτές λέξεις και οι κλιτικοί τύποι ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΗΣ, ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΗ, ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΕΙΣ, 
ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΩΝ, ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΕΣ, ΟΠΑΛΙΟΕΙΔΟΥΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι, Γ: Όχι, Δ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 314 

Στο ΛΝΕΓ λημματογραφούνται το ρ. μηκώμαι και το ρ. μυκώμαι. Στο ΛΚΝ μόνον το ρ. 
μυκώμαι. Και στο ΛΣΓ μόνον το ρ. μυκώμαι, το οποίο συνοδεύεται από το κλιτικό 
υπόδειγμα Ρ25β (διασπώμαι) και την επισήμανση «μόνο ενεστ. κ. παρατ.». Στο ΛΑΑ 



δεν υπάρχουν ούτε το μηκώμαι, ούτε το μυκώμαι. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά στη φωτ. 1 τα ρήματα μηκώμαι και 
μυκώμαι, τα ερμηνεύματα και τις ετυμολογίες τους.  
 
Αν θεωρείτε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ρήματα, τότε παρακαλούμε να επιλέξετε 
την απάντηση «Α: είναι δύο διαφορετικά ρήματα». Αν θεωρείτε ότι πρόκειται για το ίδιο 
ακριβώς ρήμα με διπλή ορθογραφία, οπότε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 
αποδεκτές λέξεις και ο παρατατικός μηκόμουν(α), μηκόσουν(α) κλπ. συν οι μετοχές 
ενεστώτα μηκόμενος, -η, -ο κλπ., τότε σας παρακαλούμε να επιλέξετε την απάντηση «Β: 
είναι το ίδιο ρήμα με διπλή γραφή». 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: είναι δύο διαφορετικά ρήματα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 315 

Στο ΛΝΕΓ (Μπ.) λημματογραφούνται αυτόνομα τα ρ. παραπηγαίνω κ. παραπάω και τα 
ρ. πολυπηγαίνω κ. πολυπάω. Επίσης, το ρ. πολυέρχομαι στο υποσέλιδο της σελ. 1443 
ρήματα με α΄ συνθετικό το πολυ- και τα ρ. πρωτοήλθα και πρωτοπήγα στο υποσέλιδο 
της σελ. 1509 ρήματα με α΄ συνθετικό το πρωτο-. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε 
στην παρακάτω φωτ. 1. 
 



 
 
Στα αποδεκτά βοηθήματα συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο «2γράμματες και 
3γράμματες λέξεις νέων ελληνικών», Όμιλος Σκραμπλ Καστοριάς, 2006, και οι 
παράγωγοι τύποι από την κλίση τους. Στο βιβλίο αυτό έχουν καταχωριστεί και πολλές 
λέξεις από τα λεξικά Δημητράκου, Ανδριώτη, Κριαρά, Νόμπελ, Πάπυρος – Λαρούς 
(φωτ. 2). 



 

 
 
Μία από αυτές τις λέξεις (δηλαδή εκτός Μπαμπινιώτη και Τριανταφυλλίδη) είναι και η 
προστακτική «πάε».  
 
Για την κλίση των ρ. που βρίσκονται στα υποσέλιδα των σελ. 1443 κ. 1509 υπάρχει ήδη 
γνωμοδότηση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας με αρ. πρωτ. 244 / 07.04.2021, 
ερωτήματα Νο 119 Ζ και Νο 119 Η. 
 
Σας παρακαλούμε πρώτα να παρατηρήσετε τις φωτ. 1 και φωτ. 2, έπειτα να διαβάσετε 
τη γνωμοδότηση του ΤΕΓ (ερωτήματα Νο 119 Ζ και 119 Η) και στη συνέχεια να 
απαντήσετε στα πέντε παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α.  Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός τύπος 
«παραπάε» ; 
 
Β. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός τύπος 
«πολυπάε» ; 
 
Γ. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός τύπος 
«πρωτοπάε» ; 
 



Δ. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός τύπος 
«πρωτοέλα» ; 
 
Ε. Το ρ. πολυέρχομαι (σύμφωνα με τη γνωμοδότηση) κλίνεται μόνο στο ενεστωτικό 
θέμα. Θεωρείτε ορθό να συμπεριλαμβάνεται στις αποδεκτές λέξεις και ο κλιτικός τύπος 
«πολυέλα» ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι, Γ: Όχι, Δ: Όχι, Ε: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 316 

Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 119 Η εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) σύνθετα ρήματα 
με α΄ συνθετικό το παραγωγικό πρόθημα πρωτο-, που βρίσκονται στο ΛΝΕΓ, Β΄ έκδοση 
(Μπ.), στο υποσέλιδο της σελ. 1509 (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ορθό να υφίσταται η υποτακτική αορίστου σε όλα τα ρ. της φωτ. 1; 
 
Β.  Θεωρείτε ορθό να υφίσταται η προστακτική αορίστου σε όλα τα ρ. της φωτ. 1; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Ναι, Β: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 317 



Είχαμε εξετάσει στο ερώτημα Νο 217 κάποια παραθετικά των επιθέτων χονδρός και 
χοντρός. Είχαμε πει ότι στα λεξικά τεκμαίρονται ήδη οι τύποι χοντρότερος και 
χοντρύτερος. Βάσει της ετυμηγορίας σας, εγκρίθηκαν και πλέον θεωρούνται αποδεκτοί 
στο σκραμπλ και οι τύποι χονδρότερος, χονδρότατος και χοντρότατος, ενώ 
απορρίφθηκε ο τύπος χοντρύτατος. 
 
Θεωρείτε ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί 
σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι χονδρύτερος και χονδρύτατος; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 318 

Στο ΛΝΕΓ, στο ρ. γράφω, δίδεται και η μετοχή ενεστώτα γράφων, γράφουσα. Στο ΛΚΝ 
λημματογραφούνται ως αυτόνομα λήμματα ο γράφων και η γράφουσα, τα οποία 
συνοδεύονται από τις ενδείξεις Ο (ουσιαστικό) και βλ. Ε12 (δηλαδή το επίθετο ο τρέχων, 
η τρέχουσα, το τρέχον). Στο ΛΑΑ λημματογραφούνται επίσης ως ουσιαστικά ο γράφων 
και η γράφουσα. Τέλος, στο ΛΑΑ, στο ρ. γράφω δίδεται και η μετοχή αορίστου 
πληθυντικού ουδετέρου τα γραφέντα (άρα αποδεκτή και η γενική πληθυντικού των 
γραφέντων). Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω φωτ. 1. 
 

 



 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στα τρία παρακάτω υποερωτήματα: 
 
Α. Θεωρείτε ότι τεκμαίρεται και ότι είναι ορθό να υφίσταται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτή σ’ αυτό και η ουδέτερη μετοχή ενεστώτα το γράφον; 
 
Β.  Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και ότι είναι ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι της μετοχής αορίστου 
ενικού ουδετέρου το γραφέν, του γραφέντος;  
 
Γ.  Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και ότι είναι ορθό να υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό 
σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι κλιτικοί τύποι της μετοχής αορίστου του 
αρσενικού ο γραφείς και του θηλυκού η γραφείσα, δηλαδή οι τύποι του γραφέντος, τον 
γραφέντα, οι γραφέντες, η γραφείσα, της γραφείσας / της γραφείσης, οι γραφείσες, των 
γραφεισών; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Ναι, Γ: Όχι. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 319   

Το ρ. αποκαίω λημματογραφείται μόνο στο ΛΝΕΓ (Μπαμπ.) και στο ΛΚΝ (Τριαντ.). 
Αμφότερα τα λεξικά δίνουν διπλό αόριστο, ήτοι απόκαψα και απέκαψα (φωτ. 1). 
 

 
 
Επομένως, σύμφωνα και με τους όρους αποδοχής λέξεων, «…Ο παρατατικός 
ακολουθεί τον αόριστο, δηλ. εάν το ρήμα παίρνει εσωτερική εμφανή αύξηση στον 
αόριστο, τότε παίρνει υποχρεωτικά και στον παρατατικό…». Εντούτοις, σε κανένα 
λεξικό δεν δίνεται ο παρατατικός, ούτε βέβαια και η προστακτική ενεστώτα. Σας 
παρακαλούμε να επιλέξετε μία απάντηση για το καθένα από τα δύο παρακάτω 
υποερωτήματα: 
 
Α: Πώς ακριβώς σχηματίζεται ο παρατατικός, α) με χαρακτήρα του θέματος το γάμα 
(απόκαιγα και απέκαιγα, απόκαιγες και απέκαιγες, απόκαιγε και απέκαιγε, αποκαίγαμε, 
αποκαίγατε, απόκαιγαν και αποκαίγανε και απέκαιγαν), β) χωρίς την εμφάνιση του γάμα 
(απόκαια και απέκαια, απόκαιες και απέκαιες, απόκαιε και απέκαιε, αποκαίαμε, 



αποκαίατε, απόκαιαν και αποκαίανε και απέκαιαν) ή γ) όλα μαζί τα ανωτέρω (και με 
γάμα και χωρίς γάμα) ; 
 
Β: Πώς ακριβώς σχηματίζεται η προστακτική ενεστώτα, α) με χαρακτήρα του θέματος το 
γάμα (απόκαιγε – αποκαίγετε), β) χωρίς την εμφάνιση του γάμα (απόκαιε – αποκαίετε) ή 
γ) όλα μαζί τα ανωτέρω (και με γάμα και χωρίς γάμα) ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: και με γάμα και χωρίς γάμα, Β: και με γάμα και χωρίς γάμα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 320 

Στα αποδεκτά μας βοηθήματα λεξικογραφούνται κάποια ουδέτερα προπαροξύτονα 
ουσιαστικά με κατάληξη -ι. Δυστυχώς όμως, το πρόβλημα εντοπίζεται στα εξής σημεία: 
πρώτον δεν υπάρχει κάποιο κλιτικό υπόδειγμα στα λεξικά ή έστω στις αποδεκτές μας 
Γραμματικές για την κλίση αυτών των ουσιαστικών, δεύτερον η μορφολογία τους (η 
κλίση τους) δεν αντιμετωπίζεται από τους λεξικογράφους με κάποια ενιαία πρακτική και 
τρίτον σε αρκετά από αυτά δεν δίδονται καθόλου ή δίδονται ελλιπείς κλιτικές 
πληροφορίες. 
 
Στο ερώτημα αυτό θα εξετάσουμε προσεκτικά ένα – ένα τα εξής 8 προπαροξύτονα 
ουδέτερα ουσιαστικά: άκαρι, κιννάβαρι, πέπερι, σάμαλι, σέλερι, σέσελι, υδρόμελι, 
χούμελι και στη συνέχεια παρακαλούμε να απαντήσετε στα ακόλουθα 14 
υποερωτήματα. 
 
320 Α (ΑΚΑΡΙ). Στα λεξικά δίδονται οι εξής τύποι: το άκαρι, του ακάρεως, τα ακάρεα, 
των ακάρεων (φωτ. 1). 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τέσσερις αυτούς τύπους (άκαρι, ακάρεως, 
ακάρεα, ακάρεων) και θεωρεί ότι εδώ δεν υπάρχει κάποια ασάφεια. Συμφωνείτε με το 
ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 



 
320 Β (ΚΙΝΝΑΒΑΡΙ). Στα λεξικά δίδονται οι εξής τύποι: κιννάβαρι, κινναβάρεως. Το 
ΛΝΕΓ αποκλείει τον πληθυντικό. Το ίδιο κάνει και ο διευθυντής του Ιδρύματος 
Τριανταφυλλίδη με γνωμοδότησή του (αρ. πρωτ. 180 / 29.06.2020, ερώτημα Νο 14). Το 
ΛΑΑ δεν αποκλείει τον πληθυντικό. Όλα αυτά μαζί μπορείτε να τα δείτε στη φωτ. 2. 
 

 
 
Υποερώτημα 320 Β1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τον πληθυντικό 
κινναβάρεα, κινναβάρεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Όχι. 
 
Υποερώτημα 320 Β2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους κινναβαριού, 
κιννάβαρια, κινναβαριών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Γ (ΠΕΠΕΡΙ). Εμφανίζεται μόνο στο ΛΑΑ. Δίδεται μόνον η ονομαστική ενικού 
πέπερι, αλλά δεν αποκλείονται άλλες πτώσεις, ούτε σημαίνεται ως άκλιτο (φωτ. 3). 
 



 
 
Υποερώτημα 320 Γ1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους πέπερι, 
πεπεριού, πέπερια, πεπεριών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
Υποερώτημα 320 Γ2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους πεπέρεως, 
πεπέρεα, πεπέρεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Δ (ΣΑΜΑΛΙ). Στα λεξικά δίδεται μόνον η ονομαστική ενικού σάμαλι. Στο ΛΑΑ δεν 
αποκλείονται άλλες πτώσεις, ούτε σημαίνεται ως άκλιτο (φωτ. 4). 
 

 



 
Υποερώτημα 320 Δ1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους σάμαλι, 
σαμαλιού, σάμαλια, σαμαλιών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
Υποερώτημα 320 Δ2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους σαμάλεως, 
σαμάλεα, σαμάλεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Ε (ΣΕΛΕΡΙ). Εμφανίζεται μόνο στο ΛΑΑ. Δίδεται μόνον η ονομαστική ενικού σέλερι, 
αλλά δεν αποκλείονται άλλες πτώσεις, ούτε σημαίνεται ως άκλιτο (φωτ. 5). 
 

 
 
Υποερώτημα 320 Ε1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους σέλερι, σελεριού, 
σέλερια, σελεριών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
Υποερώτημα 320 Ε2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους σελέρεως, 
σελέρεα, σελέρεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Ζ (ΣΕΣΕΛΙ). Εμφανίζεται μόνο στο ΛΝΕΓ. Δίδονται οι εξής τύποι: σέσελι και 
σεσέλεως, ενώ γράφει και «χωρ. γεν. πληθ.». Σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΤΕΓ (αρ. 
πρωτ. 240 / 25.02.2021, ερώτημα Νο 99 Α), η ονομαστική πληθυντικού είναι σεσέλεα 
(φωτ. 6). 
 

 



 
Το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους σέσελι, σεσέλεως, σεσέλεα και θεωρεί 
ότι εδώ δεν υπάρχει κάποια ασάφεια. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Η (ΥΔΡΟΜΕΛΙ). Στα λεξικά δίδονται οι εξής τύποι: υδρόμελι, υδρομέλι, υδρομελιού. 
Στο ΛΑΑ για το υδρόμελι και για το υδρομέλι δεν αποκλείονται άλλες πτώσεις, ούτε 
σημαίνονται ως άκλιτα (φωτ. 7). 
 

 
 
Υποερώτημα 320 Η1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει και τον πληθυντικό υδρόμελια 
(υδρομέλια), υδρομελιών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
Υποερώτημα 320 Η2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους υδρομέλεως, 
υδρομέλεα, υδρομέλεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
320 Θ (ΧΟΥΜΕΛΙ). Εμφανίζεται μόνο στο ΛΝΕΓ και δη στον αποδεκτό πίνακα 
παλαιότερων δανείων που εξελληνίστηκαν (φωτ. 8). 
 



 
 
Υποερώτημα 320 Θ1: το Τμήμα Λεξικού έχει καταχωρίσει τους τύπους χούμελι, 
χουμελιού, χούμελια, χουμελιών. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 
Υποερώτημα 320 Θ2: το Τμήμα Λεξικού δεν έχει καταχωρίσει τους τύπους χουμέλεως, 
χουμέλεα, χουμέλεων. Συμφωνείτε με το ΤΛ; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 321 

Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφούνται αρκετά σύνθετα (εμπρόθετα) ρ. με β΄ 
συνθετικό το -άγω (-άγομαι). Στο ερώτημα αυτό θα εξετάσουμε προσεκτικά ένα – ένα τα 
ρ. άγω, ανάγω, απάγω, εισάγω, ενάγω, εξάγω, επάγω, μετάγω, παράγω, περιάγω, 
προάγω, προσάγω, συνάγω, υπάγω, αναπαράγω, διεξάγω, παρεισάγω, περισυνάγω. 
Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το ρ. διάγω (το οποίο δεν έχει παθητική φωνή) και με 
το ρ. κατάγομαι (το οποίο κλίνεται μόνο στο ενεστωτικό θέμα, ήτοι ενεστώτα και 
παρατατικό). 
 
Τα μέλη του Τμήματος Λεξικού, που επιμελούνται και ολοκληρώνουν προσεχώς μία 
ψηφιακή βάση αποδεκτών λέξεων 2 – 15 γραμμάτων του ελληνικού αγωνιστικού 
σκραμπλ, έχουν προς το παρόν καταχωρίσει σ’ αυτήν όλους τους κλιτικούς τύπους που 
τεκμαίρονται έστω και σε ένα από τα αποδεκτά μας λεξικά. Οι περισσότεροι κλιτικοί 
τύποι τεκμαίρονται αμέσως μετά την κεφαλή του λήμματος, ενώ υπάρχουν και κάποιοι 
που εμφανίζονται μόνο στον αποδεκτό «πίνακα ανωμάλων ρημάτων» του ΛΝΕΓ, λ.χ. 
άχθηκα, συναγμένος (φωτ. 1). 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις παρακάτω φωτ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, στις οποίες μπορείτε να δείτε το πώς ακριβώς 
συντάσσονται τα εν λόγω ρήματα σε όλα τα αποδεκτά μας λεξικά. 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 

 
 



 
 
Το Τμήμα Λεξικού προβληματίζεται γύρω από το αν και κατά πόσον μπορεί να 
θεωρηθεί ότι τεκμαίρονται κάποιοι τύποι με μοναδικό τεκμήριο την παραπομπή που 
γίνεται από τα ρήματα του ΛΣΓ (Μπ.) προς το κλιτικό υπόδειγμα Ρ43. Στο «Λεξικό για το 
Σχολείο και το Γραφείο» το κλιτικό υπόδειγμα Ρ43 αντιστοιχεί στο ρήμα άγω, -ομαι. Πιο 
συγκεκριμένα, το Ρ43α είναι η ενεργητική φωνή και το Ρ43β είναι η παθητική φωνή 
(φωτ. 2).  
 



 
 
Στο ερώτημα αυτό δεν θα ασχοληθούμε με την ενεργητική φωνή. Πλην του ρ. επάγω -
ομαι (φωτ. 9), καθώς και των ρ. παρεισάγω -ομαι και περισυνάγω -ομαι (φωτ. 19), για 
τα οποία δεν υπάρχει παραπομπή στο Ρ43, όλα τα υπόλοιπα συνοδεύονται από την 
ένδειξη Ρ43, η οποία σημαίνει Ρ43α (ενεργητική φωνή) και Ρ43β (παθητική φωνή). 
Επίσης, δεν θα ασχοληθούμε και με το ρ. εισάγω -ομαι (φωτ. 6) διότι όλοι οι 
αμφισβητούμενοι τύποι τεκμαίρονται στα σώματα των λημμάτων. Παρατηρώντας 
προσεκτικά τη φωτ. 2, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ πιθανόν ο αναγνώστης (ο 
έφορος) να προβληματιστεί σε κάποια σημεία. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του ΤΛ 
θεωρούμε ότι τα προβλήματα της φωτ. 2 εντοπίζονται στη μετοχή ενεστώτα, στη μετοχή 
παρακειμένου και στους δύο τύπους της οριστικής αορίστου. Επιπλέον, θα πρέπει να 
τονίσουμε ότι οι τύποι του αορίστου με κατάληξη -άχθηκα καταχωρίζονται μόνον εάν 
δίδονται στα σώματα των λημμάτων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους τύπους της 
μετοχής παρακειμένου με κατάληξη -αγμένος· καταχωρίζονται μόνον εάν δίδονται στα 
σώματα των λημμάτων. 
 
Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται από το κλιτικό υπόδειγμα Ρ43β του ΛΣΓ και ότι είναι ορθό να 
υφίστανται στο ελληνικό αγωνιστικό σκραμπλ και να είναι αποδεκτοί σ’ αυτό και οι 
κλιτικοί τύποι ΑΓΟΜΕΝΟΣ, ΗΓΜΕΝΟΣ, ΗΧΘΗΚΑ, ΑΝΗΓΜΕΝΟΣ, ΑΝΗΧΘΗΚΑ, 



ΑΠΑΓΟΜΕΝΟΣ, ΑΠΗΓΜΕΝΟΣ, ΑΠΗΧΘΗΚΑ, ΕΝΗΓΜΕΝΟΣ, ΕΝΗΧΘΗΚΑ, 
ΕΞΗΧΘΗΚΑ, ΜΕΤΗΓΜΕΝΟΣ, ΜΕΤΗΧΘΗΚΑ, ΠΑΡΗΧΘΗΚΑ, ΠΕΡΙΑΓΟΜΕΝΟΣ, 
ΠΕΡΙΗΓΜΕΝΟΣ, ΠΕΡΙΗΧΘΗΚΑ, ΠΕΡΙΗΧΘΗΝ, ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΣΗΓΜΕΝΟΣ, 
ΠΡΟΣΗΧΘΗΚΑ, ΣΥΝΗΧΘΗΚΑ, ΥΠΗΧΘΗΚΑ, ΑΝΑΠΑΡΗΧΘΗΚΑ, ΔΙΕΞΗΓΜΕΝΟΣ; 
 
Αν θεωρείτε ότι όλοι αυτοί οι κλιτικοί τύποι είναι ορθοί και αποδεκτοί, τότε σας 
παρακαλούμε να επιλέξετε το κουμπί «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ». Αν θεωρείτε ότι κανείς από 
αυτούς τους κλιτικούς τύπους δεν είναι ορθός, τότε σας παρακαλούμε να επιλέξετε το 
κουμπί «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ». Τέλος, αν θεωρείτε ότι όχι μεν όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς 
τους τύπους είναι ορθοί, τότε σας παρακαλούμε να επιλέξετε το κουμπί «ΝΑΙ» στους 
αντίστοιχους τύπους που θεωρείτε ορθούς.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Ναι στα ΑΠΗΧΘΗΚΑ, ΕΝΗΧΘΗΚΑ, ΕΞΗΧΘΗΚΑ, ΜΕΤΗΧΘΗΚΑ, 
ΠΑΡΗΧΘΗΚΑ, ΠΡΟΣΗΧΘΗΚΑ, ΣΥΝΗΧΘΗΚΑ, ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΟΣ. Όχι σε όλα τα 
υπόλοιπα. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ Νο 322 

Στα αποδεκτά μας λεξικά λημματογραφείται και η λέξη μπολ. Στο ΛΣΓ, Ορθογραφικό 
Παράρτημα, σελ. Π95, πίνακας «Β4 ορθογραφία νεότερων ξένων λέξεων», 
λεξικογραφείται και με δεύτερη ορθογραφία (μπωλ), η οποία φυσικά είναι αποδεκτή, 
όπως επίσης είναι αποδεκτό και το υποκοριστικό μπωλάκι επειδή αυτό παράγεται από 
το μπολ (μπωλ). Παρατηρούμε ότι σε όλα τα λεξικά η λέξη μπολ (μπωλ) ετυμολογικά 
προέρχεται από το γαλλικό bol και το αγγλικό bowl (φωτ. 1).  
 



 
 
Η λέξη φουτμπόλ είναι μία διαφορετική περίπτωση. Στο ΛΝΕΓ και στο ΛΣΓ 
λεξικογραφείται και με δεύτερη ορθογραφία (φουτμπώλ), η οποία φυσικά είναι 
αποδεκτή. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η λέξη αυτή ετυμολογικά προέρχεται από το 
αγγλικό ball = μπάλ(λ)α (φωτ. 2). 
 



 
 
Πέραν όμως του φουτμπόλ (φουτμπώλ), δεν παρατηρείται διπλή ορθογραφία σε καμία 
άλλη λέξη με β΄ συνθετικό το αγγλικό ball. Βλέπουμε λ.χ. ότι η λέξη χάντμπολ (και 
χαντμπολίστας, χαντμπολίστρια) σε όλα τα λεξικά εμφανίζεται μόνο με όμικρον (φωτ. 3). 
 



 
 
Ομοίως, όπως ακριβώς και στο χάντμπολ, το αυτό παρατηρούμε και σε όλες τις άλλες 
λέξεις που παράγονται από το αγγλικό ball, δηλαδή αίρμπολ, έρμπολ, τζάμπολ, 
γκόλμπολ (και γκώλμπολ), μπέιζμπολ, πέιντμπολ, σόφτμπολ, μπειζμπολίστας, 
βολεϊμπολίστας (και βολλεϋμπολίστας), βολεϊμπολίστρια (και βολλεϋμπολίστρια). Δείτε 
κάποιες από αυτές στην παρακάτω φωτ. 4. 
 



 
 
Τέλος, αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση τα λήμματα ματς και σετ. Στο ΛΑΑ (Ακαδ. 
Αθηνών), στο ερμήνευμα του λήμματος ματς, δίδεται και το ~ μπολ, το οποίο σαφώς 
σημαίνει ματς μπολ, δηλαδή δύο λέξεις, όχι μάτσμπολ. Παρομοίως, στο ερμήνευμα του 
λήμματος σετ, δίδεται και το ~ - μπολ, το οποίο σαφώς σημαίνει σετ – μπολ, δηλαδή 



δύο λέξεις και δη με παύλα ανάμεσα, όχι σετμπολ. Δείτε μαζί τα λ. ματς και σετ στην 
παρακάτω φωτ. 5. 
 

 
 
Σας παρακαλούμε να παρατηρήσετε προσεκτικά τις φωτ. 1, 2, 3, 4, 5 και στη συνέχεια 
να απαντήσετε στα δύο παρακάτω υποερωτήματα. 
 
Α. Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ και οι τύποι ΑΙΡΜΠΩΛ, ΕΡΜΠΩΛ, ΤΖΑΜΠΩΛ, ΓΚΟΛΜΠΩΛ (και 
ΓΚΩΛΜΠΩΛ), ΜΠΕΙΖΜΠΩΛ, ΠΕΙΝΤΜΠΩΛ, ΣΟΦΤΜΠΩΛ, ΧΑΝΤΜΠΩΛ, 



ΜΠΕΙΖΜΠΩΛΙΣΤΑΣ, ΒΟΛΕΙΜΠΩΛΙΣΤΑΣ (και ΒΟΛΛΕΥΜΠΩΛΙΣΤΑΣ), 
ΒΟΛΕΙΜΠΩΛΙΣΤΡΙΑ (και ΒΟΛΛΕΥΜΠΩΛΙΣΤΡΙΑ) ; 
 
Β. Θεωρείτε ότι τεκμαίρονται και ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί στο ελληνικό 
αγωνιστικό σκραμπλ και οι τύποι ΜΑΤΣΜΠΟΛ, ΜΑΤΣΜΠΩΛ, ΣΕΤΜΠΟΛ, ΣΕΤΜΠΩΛ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ.Ε.Γ.: Α: Όχι, Β: Όχι.  
 


